
มคอ.2 

1 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
   คณะเกษตรศาสตร์ 
   สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร       25481971103128  
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3. วิชาเอก 
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4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทย 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการธุรกิจเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1      
ปีการศึกษา 2559 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่  4/2559 
   วันที่ 14-15 มีนาคม 2559 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 139-4/2559 
   วันที่ 29 เมษายน 2559 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. เจ้าของฟาร์ม 
 2. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร 
 3. พนักงานในสถานประกอบการธุรกิจเกษตร 

4. นักวิชาการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
5. ผู้สอนทางด้านพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีส าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

1 นายนิพนธ์  ใจปลื้ม 
  

รอง
ศาสตราจารย์ 

M.Sc. (Agricultural Extension), 2527 
 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร), 2518 

University of Reading,  
United Kingdom 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 นายสมคิด อินทร์ช่วย 
  

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. (พัฒนาการเกษตร), 2547 
ทษ.บ. (พืชศาสตร์), 2529 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

3 นางเยาวดี  ติณสิริสุข 
  

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. (การจัดการทรัพยากร), 2537 
ทษ.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร), 2527 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

4 นายฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง 
  

อาจารย์ วท.ม. (พัฒนาการเกษตร), 2545 
ทษ.บ. (สัตวศาสตร์), 2526 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

5 นายสมยศ  ศรีเพิ่ม 
  

อาจารย์ วท.ม. (พัฒนาการเกษตร), 2550 
วท.บ. (เกษตรศึกษา), 2530 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก ด้านเศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย มีประเด็นส าคัญที่มีผลต่อ
การปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 

1. การแข่งขันทางการค้าสูงขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มในการขยายตัวในเกณฑ์
ต่ าลงท าให้หลายประเทศน ามาตรการต่างๆ มาใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางการค้ามากขึ้น 

2. แรงเหว่ียงจากการเปิดเสรีด้านการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและความคืบหน้าในการพัฒนาภาคการผลิตของจีน การผลิตสินค้าข้ันปฐมประเทศ
ไทยจะสูญเสียขีดความสามารถแข่งขันให้แก่ประเทศในกลุ่ม CLMV (Cambodia, Lao PDR, 
Myanmar, Vietnam) มากขึ้น 

3. การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือเข้ามาทดแทนและความต้องการสินค้าส าหรับผู้สูงวัยมากขึ้น 
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนา
แล้ว 

4. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต เช่น การน าหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคน ซึ่งจะเป็น
การสร้างความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน 
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5. วาระการพัฒนาโลกหลัง ค.ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของ
องค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals-SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยเน้น
การขจัดความยากจน ประชาชนมีสุขภาพดี มีระบบการศึกษาที่ดี มีความเท่าเทียมทางเพศ และ
เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 

ส าหรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือใน 
3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) ซึ่งจะมีประโยชน์ร่วมกันคือ มีตลาดและฐานผลิต
เดียวกันสร้างความสามารถทางการแข่งขันร่วมกันมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และมี
การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 2) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ซึ่งจะมี
ประโยชน์ร่วมกันคือ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม และลดช่องว่างการพัฒนา 3) ประชาคมความม่ันคง (APSC) ซึ่งจะมีประโยชน์ร่วมกัน
คือ ค่านิยม/บรรทัดฐานร่วมกัน ความเป็นเอกภาพสงบสุข และมีพลวัตและมองไปยังโลกภายนอก 

ในการสัมมนาคณะกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องโอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน ในเดือนกันยายน 
2556 สรุปได้ดังนี้ 1) สินค้าเกษตรไทยยังมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากสินค้าเกษตรไทยเป็นที่ยอมรับใน
ด้านคุณภาพและมาตรฐานโดยเฉพาะไม้ผล ส่วนสินค้าที่พัฒนาสู่การแข่งขันระดับโลกแล้วคือ ไก่เนื้อ
และผลิตภัณฑ์ 2) การเกษตรไทยยังมีปัญหาและอุปสรรคในการแข่งขันคือ ผลผลิตต่อไร่ต่ า ค่าจ้าง
แรงงานสูง 3) มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 4) จ าเป็นต้องเร่งสร้างองค์ความรู้เพ่ือน ามาใช้ตลอดห่วงโซ่การเกษตร การพัฒนาระบบ
รับรองคุณภาพสินค้าอย่างมีมาตรฐาน การควบคุมสินค้าให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 
5) สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตรเพ่ือปกป้องสิทธิและ
ประโยชน์ของเกษตรกรไทย 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  จากข้อความข้างต้นในการที่ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ได้มีบริบทเปลี่ยนแปลง
ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ประชาคม
ความมั่นคง (APSC) ซึ่งทุกประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนจะร่วมมือกันในการพัฒนาและจะมี
ประโยชน์ร่วมกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่วนบริบทภายในประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อขนาดแรงงานลดลง และอุปสงค์ใน
ประเทศขยายตัวช้าลง ซึ่งจะท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจจ าเป็นต้องพ่ึงพิงอุปสงค์จากต่างประเทศมาก
ขึ้น 

2. ความเหลื่อมล้ าในสังคมน าไปสู่ความขัดแย้งในประเทศ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ าใน
ด้านเศรษฐกิจการเข้าถงึทรัพยากรในการผลิตทางการเกษตร การบริการการศึกษาและสาธารณสุข 

3. ความเป็นเมืองขยายมากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการผลิตในชนบททีจ่ะเป็นการค้าและบริการ
มากขึ้น แรงงานภาคเกษตรลดน้อยลง ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของคน
เมือง 
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ในแผนพัฒนานี้ได้ก าหนดเป้าหมายและมาตรการในการแก้ปัญหาคือ  
1. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
2. ลดความเหลื่อมล้ า โดยสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน 

 3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยปรับห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม  
บริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิต 
 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ 
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 5. ความม่ันคง โดยการพัฒนาในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 6. เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในภาครัฐ โดยปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ  
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ โดยพัฒนาโครงสร้างการคมนาคมการ
เชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคม 
 8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม โดยเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
 9. พัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 10. ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 ส าหรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 12 คงอยู่
บนพ้ืนฐานของนโยบายทางการศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 11 คือ การเน้นที่การบริหาร
องค์กรให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้
เป็นอาจารย์ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตแบบก้าวกระโดด และปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา 
    11.3 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา 
 1. ผู้ประกอบการ ให้ข้อคิดเห็นว่าบัณฑิตควรปรับปรุงในสิ่งต่อไปนี้ให้เข้มแข็งคือ การเก่งคิด 
เก่งงาน (ทักษะปฏิบัติ) เก่งคน เรียนรู้ตลอดเวลา การปรับตัว กล้าคิด กล้าพูด กล้าน าเสนอ การ
ท างานเป็นทีม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สามารถเสนอแนวทางการแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะการเป็นนักขาย
และบริการมีความรอบรู้นอกวิชาชีพ รู้จักการน าเทคโนโลยีมาใช้  มีความรู้ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  
 2. ศิษย์เก่า ได้เสนอข้อคิดเห็นในการผลิตบัณฑิตในอนาคตดังนี้  ต้องการให้นักศึกษาสาขา
พัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร มีจิตสาธารณะในการรับใช้สังคม มีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับชุมชนได้ดี  ท าการเกษตรและการค้าได้ และมีความสามารถทางธุรกิจ ควรจัดหลักสูตรให้มี
การเรียนวิชาต่อไปนี้มากข้ึน  ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์ การฝึกภาคปฏิบัติ และเทคนิควิจัย 
 3. ศิษย์ปัจจุบัน ต้องการให้สาขาฯ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้แก่ การมีอิสระใน
การเลือกวิชาเลือกเสรี ตัดวิชาซ้ าซ้อน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพ่ิมการ
ฝึกงานภายนอก เพ่ิมกิจกรรมสาธารณะ เพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษ ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาการผลิตพืช
และการผลิตสัตว์ 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ทั้งสถานการณ์
ภายนอกและสถานการณ์ภายในดังได้กล่าวมาแล้ว มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 

1. มีความเป็นสากลและเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาสากลหรือภาษาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบัณฑิตในอนาคตจะต้องมีสมรรถนะในการท างานได้ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และระดับนานาชาติ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายการผลิต  การค้า และแรงงานที่ไร้
พรมแดน 
 2. เน้นที่การพัฒนาแบบยั่งยืน โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเป็นผลผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดที่มีการค้าแบบเสรีมากข้ึน 
ตลอดทั้งการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ก าหนดสมรรถนะ (Competence) มีรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สนอง
ความต้องการของบัณฑิตที่จะน าไปใช้ในการเป็นเจ้าของฟาร์ม ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
นักวิชาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ตลอดทั้งการท างานในหน่วยงานของภาครัฐและ
บริษัทเอกชน  
 4. มีเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถสร้างสมรรถนะที่เข้มแข็งของบัณฑิตที่
สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ 
 5. เน้นวิธีการ เทคนิควิธี ในการค้นหาองค์ความรู้ จัดการความรู้ และพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ ในสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันสูงขึ้น 
 6. เน้นความปลอดภัยที่มตี่อผู้บริโภค และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีพันธกิจที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
1. ผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ 
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนา
อาชีพ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
     การพัฒนาหลักสูตรได้พิจารณาพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบการจัดรายวิชา
เรียน การก าหนดการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดทั้งกิจกรรมการสร้างเสริมประสบการณ์ของ
นักศึกษาคาดว่าหลักสูตรปรับปรุงนี้สามารถสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนและ
หลักสูตรในคณะอ่ืน ดังนี้ 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
  1. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  2. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  

       2.1. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ จัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เกษตรศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ จัดสอนโดยคณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก จัดสอนโดยคณะเกษตรศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 3. รายวิชาที่เป็นกลุ่มวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  

 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอ่ืน 

  รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชาอ่ืนภายในคณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาประมง  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร จ านวน 2 รายวิชา คือ 

03-612-303 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 
 Agricultural Development and Agricultural Extension 

03-613-306 การจัดการธุรกิจเกษตร 
 Agribusiness Management 

 

13.3 การบริหารจัดการ 
  ในการจัดการเรียนการสอนนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีการประสานงานกับ
สาขาวิชาและคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนด
เนื้อหาและกลยุทธ์การสอน ตารางเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้
บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ ส่วนนักศึกษาที่มาเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ต้องมีการ
ประสานงานกับคณะต้นสังกัดของนักศึกษา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 
         ผลิตบัณฑิตด้านพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตรพร้อมท างาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
    1.2 ความส าคัญ 
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรฉบับ
ปัจจุบัน เป็นฉบับปรับปรุงหลังจากใช้หลักสูตรเดิมครบ 5 ปีแล้ว การใช้หลักสูตรเดิมตลอดระยะเวลา 
5 ปี ได้พบว่าหลักสูตรนี้มีบางประการต้องปรับปรุง เนื่องจากสถานการณ์การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่     
1) ผู้ประกอบการ เป็นผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งสิ่งที่ต้องการให้มีการปรับปรุงการผลิตบัณฑิต ดังนี้ คือ การเป็น
คนเก่งคิด เก่งงาน(ทักษะปฏิบัติ) เก่งคน เรียนรู้ตลอดเวลา การปรับตัว กล้าคิด กล้าพูด กล้าน าเสนอ
การท างานเป็นทีม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สามารถเสนอแนวทางการแก้ปัญหามี
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะการเป็นนักขาย
และบริการมีความรอบรู้นอกวิชาชีพ รู้จักการน าเทคโนโลยีมาใช้  มีความรู้ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 2) ศิษย์เก่า ได้เสนอข้อคิดเห็นในการผลิตบัณฑิตใน
อนาคตดังนี้ ต้องการให้นักศึกษาสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร มีจิตสาธารณะในการรับใช้
สังคม มีความสามารถในการท างานร่วมกับชุมชนได้ดี  ท าการเกษตรและการค้าได้ และมี
ความสามารถทางธุรกิจ ควรจัดหลักสูตรให้มีการเรียนวิชาต่อไปนี้มากขึ้น  ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  
คอมพิวเตอร์ การฝึกภาคปฏิบัติ และเทคนิควิจัย 3) ศิษย์ปัจจุบัน ต้องการให้สาขาฯ ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนได้แก่ การมีอิสระในการเลือกวิชาเลือกเสรี ตัดวิชาซ้ าซ้อน เช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพ่ิมการฝึกงานภายนอก เพ่ิมกิจกรรมสาธารณะ เพ่ิมวิชา
ภาษาอังกฤษ ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ 

จากบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังกล่าวแล้ว จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีการผลิตบัณฑิตที่มี
สมรรถนะเป็นสหวิทยาการมากขึ้น ได้แก่ สมรรถนะการเป็นเจ้าของฟาร์ม การเป็นนักพัฒนา 
นักวิชาการส่งเสริม และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร 
    1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1.3.1 มีสมรรถนะพร้อมในการท างานด้านการท าฟาร์มการพัฒนาและส่งเสริมเผยแพร่
นวัตกรรมทางการเกษตรและด้านการด าเนินธุรกิจเกษตร  

1.3.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา น าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม 
 1.3.3 สามารถพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง  

1.3.4 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขในสังคม 
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 1.3.5 มีขีดความสามารถในการสื่อสารและการน าเสนอหลากหลายรูปแบบส าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
มาตรฐานตามที ่สกอ. ก าหนด  
และสอดคล้องกับการเปลีย่น 
แปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกับ
พัฒนาการเกษตรและธรุกิจ
เกษตรและความต้องการของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

1.1 มีกรรมการก ากับดูแล และ
ติดตามประเมินหลักสตูรอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
1.3 ติดตามการเปลีย่นแปลงและ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกับ
พัฒนาการเกษตรและธรุกิจเกษตร 

1.1.1 รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
 
 
1.2.1 รายงานการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / รายงานผล    
การวิพากย์หลักสูตร 
 
1.3.1 รายงานจากการศึกษาดูงานของ
อาจารย์ การนเิทศการฝึกงานและ/
หรือสหกิจศึกษาทีเ่กี่ยวข้องกับงาน
พัฒนาการเกษตรและธรุกิจเกษตรทุกปี 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจยั และบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 อาจารย์ใหม่ทุกคน ไดร้ับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
2.2 ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อ
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อเพื่อ
เพิ่มพูนคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ด้านวิชาการ 
 
 
2.4 สนับสนุนการท าวิจัยและเข้า
ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
 

2.1.1 ปฐมนิเทศ หรือให้ค าแนะน า
อาจารย์ใหมด่้านการจดัการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
2.2.1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง 
อัตราส่วนอย่างน้อย 1:1 
 
2.3.1 อาจารย์มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสูงข้ึนร้อยละ 20 ของ
อาจารยผ์ู้สอน  
2.3.2 อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้นร้อยละ 20 ของอาจารย์ผู้สอน 
2.4.1 อาจารยไ์ดร้ับการสนับสนุนการ
ท าวิจัย ในด้านการจัดสรรงบประมาณ
และสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.4.2 อาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาหรอื
น าเสนอผลงานทางวิชาการอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของ
อาจารยผ์ู้สอน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจยั และบริการ
วิชาการ (ต่อ) 
 
 
 
 

2.5 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ
ในการช่วยแก้ปัญหาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับชุมชน 
 
2.6 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ เพื่อหาความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ 

2.5.1 มีโครงการให้บริการทางวิชาการ
อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ และ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพงึพอใจไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.6.1 อาจารย์ประจ าและบคุลากรสาย
สนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง/คน 

3. พัฒนานักศึกษา 3.1 พัฒนาทักษะทางด้านภาษา
ให้กับนักศึกษา และสมรรถนะ
ทางด้านวิชาชีพ 
 
 
 

 

3.1.1 จัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสตูรทางด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน และดา้นสมรรถนะ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ และ
มีนักศึกษาเข้าร่วมอย่างน้อย  ร้อยละ 
80 ของนักศึกษาท้ังหมดของสาขา 

3.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และตระหนักถึง
ความส าคญัของศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม/
น าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ี
ประชุมระดับเครือข่ายอุดมศึกษา 

3.2.1 จัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสตูรทางด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
น้อยปีละ 1 โครงการ และมีนักศึกษา
เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท้ังหมดของสาขา 
3.3.1 นักศึกษาเข้าร่วม/น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ  อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย  

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นต่อการเรียน
การสอนของหลักสูตร 
และสภาพแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู ้ 
 

4.1 จัดท าแผนความต้องการและ
งบประมาณเพื่อการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน และครุภณัฑ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสตูร 
4.2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้

 

4.1.1 รายการครภุัณฑ์ทีไ่ดร้ับการ
จัดสรรงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของจ านวนครุภัณฑ์ที่ต้องการ 
 
 

4.2.1 รายงานผลการตรวจประเมนิ
ติดตามกิจกรรม 7ส 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

5. การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ
ชุมชน 

5.1 การส่งนักศึกษาไปฝึกงาน/    
สหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 
 
5.2 ส่งเสริมใหน้ักศึกษามีส่วนร่วม
ในโครงการบริการวิชาการ  เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับชุมชน 

5.1.1 รายงานผลการประเมินการ
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา ต้องไดค้ะแนน
ประเมินจากหน่วยงานไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
5.2.1 นักศึกษามีส่วนร่วมโครงการ
ให้บริการวิชาการอย่างน้อยปลีะ 1 
โครงการ และผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รับ
ความพงึพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
         ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ ข้อก าหนดต่าง ๆ  
ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์และ
ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1  สิงหาคม - ธันวาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2  มกราคม - พฤษภาคม 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน  มิถุนายน - กรกฎาคม 
     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
    2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือเป็น
ผู้ส าเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    2.2.2 ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

    การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
    - โดยวิธีรับตรงในระบบโควตา 
    - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
    - โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานและความสามารถท่ีแตกต่างกันทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาในกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ 

 2.3.2 นักศึกษาใหม่มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวในด้านการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่

นักศึกษาใหม่ที่มีคะแนนสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะก าหนดในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 หรือสอนเสริม
ระหว่างเรียนในภาคการศึกษาแรก  

2.4.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าการปรับตัวใช้ชีวิตและเทคนิคการเรียน
ในระดับอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพ่ี 

2.4.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลและให้ค าแนะน าในเรื่องเก่ียวกับการเรียน        
การปรับตัว การปฏิบัติตัวแก่นักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิด 

 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

  จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับตามคุณสมบัติข้อ 2.2.1 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

1 30 30 30 30 30 

2 - 30 30 30 30 

3 - - 30 30 30 

4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใช้งบประมาณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยค่าใช้จ่ายใน
การผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย: บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

         2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. รายรับเงินรายได้      
   1.1 ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

รวมรายรับทั้งหมด 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

จ านวนนักศึกษา (คน) 30 60 90 120 120 

รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

ประเภทรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ก. งบด าเนินการ   

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 356,400 356,400 356,400 356,400 356,400 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 315,300 573,600 832,500 1,092,200 1,100,600 

รวม (ก) 671,700 930,000 1,188,900 1,448,600 1,457,000 

ข. งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ 200,000 210,000 220,500 231,500 243,100 

รวม (ข) 200,000 210,000 220,500 231,500 243,100 

รวม (ก) + (ข) 871,700 1,140,000 1,409,400 1,680,100 1,700,100 

จ านวนนักศึกษา (คน) 30 60 90 120 120 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 
 

29,000 
 

19,000 
 

15,000 
 

14,000 
 

14,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)         
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอน 
ผลการเรียน พ.ศ. 2551 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1  หลักสูตร 

  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
    1.1 รายวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก                            ไม่น้อยกว่า       23 หน่วยกิต 
       1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
       1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
       1.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต 
       1.2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
       1.2.5 กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 
    1.3 รายวิชาเลือก                                  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                   ไม่น้อยกว่า                                         96 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 32 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 46 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                                  18 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                ไม่น้อยกว่า 6         หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
               1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 

                     1.1 รายวิชาบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต 
                            ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

01-022-001   พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม  
Citizen and Public Consciousness 

3(3-0-6) 

                      1.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก จ านวน 23 หน่วยกิต 
                          1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 12 หน่วยกิต 
                                   ให้ศึกษา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   
English for Everyday Use 

3(3-0-6) 

01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
English Communication Skills 

3(3-0-6) 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ   
English Conversation 

3(3-0-6) 

                                  และให้เลือกศึกษาอีก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Reading Skills  
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Writing Skills  
01-011-004   ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 
 Art of Speaking  
01-011-005   การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic Reading and Writing  
01-312-004   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading Skills in English  
01-312-005   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Writing Skills in English  
01-312-006   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 
 English for Work  
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01-312-007   ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English for Science  
01-313-009          ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication    
01-314-010         ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication  
01-315-011         ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
01-316-012         ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
01-317-013         ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 French for Communication  
01-318-014         ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 German for Communication  

 
                          1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 3 หน่วยกิต 
                                   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
                                 รายวิชามนุษยศาสตร์ 

01-021-001   คุณธรรมจริยธรรม   
Morals and Ethics 

3(3-0-6) 

01-021-002   มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   
Human Relations and Personality 
Development 

3(3-0-6) 

01-021-003   จิตวิทยาทั่วไป   
General Psychology 

3(3-0-6) 

01-021-004   ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์   
Human Essence and Fulfillment 

3(3-0-6) 

01-021-005   สารัตถะแห่งความงาม   
Beauty Matters 

3(3-0-6) 

01-021-006   อรรถรสในงานศิลปะ   
Aesthetics in Art 

3(3-0-6) 

01-021-007   ดนตรีเพื่อชีวิต   
Music for Life 

3(2-2-5) 
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01-021-008   ศิลปะการเล่นเงา   
Art of Shadow Play 

3(3-0-6) 

01-021-009   มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต   
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

01-021-010   วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต   
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

                     รายวิชาสังคมศาสตร์ 
01-022-002 สังคมกับการปกครอง   

Society and Government 
3(3-0-6) 

01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม   
Society Culture and Civilization 

3(3-0-6) 

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์   
Thai Civilization in Globalization 
Context 

3(3-0-6) 

01-022-005 สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์   
Peace and Human Security 

3(3-0-6) 

01-022-006   ไทยศึกษา   
Thai Studies 

3(3-0-6) 

01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย   
Law and Legal Systems 

3(3-0-6) 

01-022-008 อาเซยีนศึกษา   
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

01-022-010 ชุมชนศึกษา   
Community Studies 

3(3-0-6) 

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้   
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

01-022-012 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

05-022-013 การเป็นผู้ประกอบการ   
Entrepreneurship  

3(3-0-6) 

05-022-014        การวางแผนการเงินส่วนบุคคล   
Personal Financial Planning 

3(3-0-6) 

 
 



มคอ.2 

19 
 

                          1.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 หน่วยกิต 
                                   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
                                 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

02-031-001 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์   
Great Moments in Science 

3(3-0-6) 

02-031-002 มนุษย์กับชีวมณฑล   
Man and Biosphere 

3(3-0-6) 

02-031-003 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี   
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) 

02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   
Man and Environment 

3(3-0-6) 

02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร   
Environment and Resources 
Management 

3(3-0-6) 

02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ   
Natural Resource Sustainability 

3(3-0-6) 

02-031-007 ยาและสารเสพติด   
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) 

02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 
Waste and Pollution  Waste and Pollution 

3(3-0-6) 

02-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก   
Alternative Energy Resources 

3(3-0-6) 

  
                     รายวิชาเทคโนโลยี 

01-032-001   สารสนเทศเพ่ือการศึกษา   
Information Technology for Study 
Skills 

3(3-0-6) 

02-032-002   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
Computer Technology 

3(2-2-5) 

 
                         1.2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
                                   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics for Everyday Use  
02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Beauty of Mathematics  
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02-040-003 คณิตศาสตร์ส าหรับศิลปศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Arts  
02-040-004 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Business  
02-040-005 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Science  
02-040-006 สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Statistics for Everyday Use  

 
                          1.2.5 กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ จ านวน 2 หน่วยกิต 
                                   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ   
Health and Well-Being 

2(1-2-3) 

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย   
Thai Performing Art 

2(1-2-3) 

01-050-003 การรักษาสุขภาพ   
Health Care 

2(1-2-3) 

01-050-004 ผู้น านันทนาการ   
Recreation Leadership 

2(1-2-3) 

01-050-005 กีฬาลีลาศ   
DanceSport 

2(1-2-3) 

01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ   
Leisure Cycling 

2(1-2-3) 

01-050-007 พลศึกษา   
Physical Education 

1(0-2-1) 

01-050-008 ฟุตบอล   
Football 

1(0-2-1) 

01-050-009 บาสเกตบอล   
Basketball 

1(0-2-1) 

01-050-010 ตะกร้อ   
Takraw 

1(0-2-1) 

01-050-011 ฟุตซอล   
Futsal 

1(0-2-1) 

01-050-012 แบดมินตัน   
Badminton 

1(0-2-1) 
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01-050-013 ว่ายน้ า   
Swimming 

1(0-2-1) 

01-050-014 วอลเลย์บอล   
Volleyball 

1(0-2-1) 

01-050-015 เทนนิส   
Tennis 

1(0-2-1) 

01-050-016 กอล์ฟ   
Golf 

1(0-2-1) 

                   
         1.3 รายวิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต 

        ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในกลุ่มใดใดก็ได้อีกเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้อง
สอดคล้องกับข้อก าหนดของแต่ละกลุ่มวิชา  
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 2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                            ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 32 หน่วยกิต 
          ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 

02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry 

3(2-3-5) 

02-241-001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  
Fundamental Biology 

3(2-3-5) 

02-241-003 
 

จุลชีววิทยาทั่วไป 
General Microbiology 

3(2-3-5) 
 

03-218-101    
 

ทักษะพ้ืนฐานเกษตร  
Basic Skill in Agriculture 

2(0-6-2) 
 

03-511-101 พ้ืนฐานช่างเกษตร 
Basic Farm Mechanics 

3(2-3-5) 
 

03-611-101 
 

ทรัพยากรเกษตรและการจัดการ 
Agricultural Resources and  
Management 

3(2-3-5) 
 

03-612-202 
 

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร 
Communication for Agricultural 
Development 

3(2-3-5) 
 

03-612-303 
 

การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 
Agricultural Development and 
Agricultural Extension 

3(3-0-6) 
 

03-613-201 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
Agricultural Economics 

3(3-0-6) 
 

11-110-101 องค์การและหลักการจัดการ 
Organization and Principles of 
Management 

3(3-0-6) 
 

11-414-101 การใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร 
Using Information System in 
Organization 

3(2-3-5) 
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  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 46 หน่วยกิต 
       ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 

 

03-111-202 การผลิตพืช  
Crop Production  

3(2-3-5) 

03-211-101 การผลิตสัตว์  
Animal Production  

3(2-3-5) 

03-311-316 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 
Aquatic Animal Production Technology                             

3(2-3-5) 

03-611-304 นวัตกรรมทางการเกษตร    
Agricultural Innovation 

3(2-3-5) 

03-612-304 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ
พัฒนาการเกษตร    
Agricultural Development Project  
Planning and Analysis 

3(2-3-5) 

03-612-305     ระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร 
Research Methodology in Agricultural          
Development and Agribusiness 

3(3-0-6) 

03-612-307     การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ทาง
การเกษตร 
Computer Application for Agricultural 
Analysis             

3(2-3-5) 

03-613-202    การตลาดเกษตร                                  
Agricultural Marketing 

3(3-0-6) 

03-613-303   การจัดการธุรกิจฟาร์ม                                  
Farm Business Management 

3(3-0-6) 

03-613-408 ธุรกิจเกษตรและการค้าระหว่างประเทศ 
Agribusiness and International Trade 

3(3-0-6) 

03-615-101    การฝึกปฏิบัติงานเกษตร   
Agricultural Practice  

2(0-6-2) 
 

03-615-303   สัมมนา 1 
Seminar I  

1(0-3-1) 

07-114-305      การแปรรูปผลิตผลเกษตร 
Agricultural Produce Processing   

3(2-3-5) 
 

11-311-101  การบัญชีเบื้องต้น 
Introduction to Accounting 

3(3-0-6) 
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         และให้เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
                       2.2.1 ส าหรับนักศึกษาเลือกฝึกงาน                                  7 หน่วยกิต 

03-615-302     ฝึกงานเฉพาะด้านพัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจ
เกษตร    
Specific Practice in Agricultural 
Development or Agribusiness 

3(0-40-0) 

03-615-405   สัมมนา 2                                                
Seminar II  

1(0-3-1) 

03-615-406 ปัญหาพิเศษ     
Special Problems 

3(0-9-3) 

 

   2.2.2 ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา          7 หน่วยกิต  
03-615-304 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน

พัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร 
Preparation for Co-operative Education 
in Agricultural Development or 
Agribusiness 

1(0-2-1)                                       

03-615-407 สหกิจศึกษาด้านพัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจ
เกษตร     
Co-operative Education in Agricultural 
Development or Agribusiness 

6(0-40-0) 

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน 18  หน่วยกิต 
      ให้เลือกศึกษาจากรายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก 1 ด้านการพัฒนาการเกษตรไม่น้อยกว่า    
9 หน่วยกิต และต้องเลือกศึกษาจากรายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก 2 ด้านการจัดการธุรกิจเกษตรอีกไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  

กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 ด้านการพัฒนาการเกษตร  
          ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

03-611-302 ระบบการเกษตร 
Agricultural Systems                                

3(2-3-5) 

03-611-303 ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ    
Smart Farms 

3(2-3-5)   

03-611-405 มาตรฐานผลิตผลเกษตร 
Agricultural Produce Standards 

3(3-0-6) 
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03-612-201 สังคมวิทยาการพัฒนาชนบท    
Sociology of Rural Development 

3(3-0-6) 

03-612-306 การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม      
Participatory Agricultural Development 

3(2-3-5) 

03-612-408 เทคนิคฝึกอบรมทางการเกษตร 
Training Techniques in Agriculture                    

3(2-3-5) 

03-612-409 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา 
Knowledge Management for 
Development 

3(2-3-5) 

03-612-410 หัวข้อคัดสรรทางพัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจ
เกษตร 
Selected Topics in Agricultural 
Development or Agribusiness 

3(3-0-6) 

03-614-201         การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม      
Speaking and Writing in Extension 
Works 

3(2-3-5) 

03-614-302 การผลิตสื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย             
Digital Multimedia Production 

3(2-3-5) 

03-614-303 ระบบสารสนเทศเกษตร 
Agricultural Information Systems 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 ด้านการจัดการธุรกิจเกษตร 

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
03-613-304 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานผลิตผล

เกษตร 
Agricultural Produce Logistics and 
Supply Chain Management 

3(3-0-6) 
 

03-613-305 การจัดการการขายทางธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Sales Management 

3(3-0-6) 

03-613-306 การจัดการธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Management 

3(3-0-6) 

03-613-407 การตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร  
Decision Making in Agribusiness 

3(3-0-6)                     
 

03-613-409 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์            
Customer Relationship Management 

3(3-0-6) 
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03-613-410 วิสาหกิจสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน         
Cooperative Business Enterprise and 
Community Enterprise 

3(3-0-6) 

03-613-411 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
Entrepreneurship in Agribusiness 

3(3-0-6) 

11-110-402 กลยุทธ์ทางธุรกิจ       
Business Strategy                                            

3(3-0-6) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
         นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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    3.1.4   แผนการศึกษา 

 
 

ปีการศึกษาที่ 1 

          ภาคการศึกษาที่ 1 
01-022-001    พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม       3(3-0-6) 
01-312-001    ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
01-VWX-YZZ  กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ (1)   1-2(T-P-E) 
02-VWX-YZZ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1)      3(T-P-E) 
02-241-001  ชีววิทยาพ้ืนฐาน         3(2-3-5) 
03-218-101   ทักษะพ้ืนฐานเกษตร        2(0-6-2) 
03-611-101  ทรัพยากรเกษตรและการจัดการ       3(2-3-5) 
                                                                              รวม 18-19 หน่วยกิต 

 
          ภาคการศึกษาที่ 2 

01- VWX-YZZ  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (1)      3(3-0-6) 
01-312-002    ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
01-VWX-YZZ  กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ (2)   1-2(T-P-E) 
02-221-001  เคมีพ้ืนฐาน         3(2-3-5) 
02-241-003  จุลชีววิทยาทั่วไป         3(2-3-5) 
03-211-101  การผลิตสัตว์         3(2-3-5) 
03-511-101  พ้ืนฐานช่างเกษตร        3(2-3-5) 
03-615-101  การฝึกปฏิบัติงานเกษตร         2(0-6-2) 

รวม 21-22 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 

 

          ภาคการศึกษาที่ 1 

01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
02- VWX-YZZ  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์       3(T-P-E) 
03-111-202  การผลิตพืช        3(2-3-5) 
11-110-101  องค์การและหลักการจัดการ      3(3-0-6) 
11-311-101  การบัญชีเบื้องต้น        3(3-0-6) 
11-414-101  การใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร      3(2-3-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

          ภาคการศึกษาที่ 2 

01- VWX-YZZ  รายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1)     3(T-P-E) 
03-311-316  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า       3(2-3-5) 
03-612-202  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร     3(3-2-5) 
03-613-201  เศรษฐศาสตร์เกษตร       3(3-0-6) 
03-613-202  การตลาดเกษตร        3(3-0-6) 
03-VWX-YZZ  วิชาชีพเลือก (1)         3(T-P-E) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
          ภาคการศึกษาที่ 1 

01- VWX-YZZ  กลุ่มวิชาภาษา        3(T-P-E) 
03-611-304  นวัตกรรมทางการเกษตร       3(2-3-5) 

 03-612-303  การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร      3(3-0-6) 
03-612-304  การวางแผนและการวิเคราะห์      3(2-3-5) 

โครงการพัฒนาการเกษตร 
03-613-303  การจัดการธุรกิจฟาร์ม       3(3-0-6) 
03-VWX-YZZ  วิชาชีพเลือก (2)         3(T-P-E) 
07-114-305  การแปรรูปผลิตผลเกษตร       3(2-3-5) 

       รวม 21 หน่วยกิต 
 

          ภาคการศึกษาที่ 2 (ส าหรับนักศึกษาเลือกฝึกงาน) 
03-612-305  ระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการเกษตร     3(3-0-6) 

และธุรกิจเกษตร  
03-612-307  การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์     3(2-3-5) 

ทางการเกษตร 
03-615-303  สัมมนา 1          1(0-3-1) 
03-VWX-YZZ  วิชาชีพเลือก (3)         3(T-P-E) 
03-VWX-YZZ  วิชาชีพเลือก (4)         3(T-P-E) 

รวม 13 หน่วยกิต 
 

          ภาคการศึกษาที่ 2 (ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา) 
03-615-304  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านพัฒนา    1(0-2-1) 

การเกษตรหรือธุรกิจเกษตร    
03-612-305  ระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการเกษตร     3(3-0-6) 
   และธุรกิจเกษตร 
03-612-307  การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์     3(2-3-5) 

ทางการเกษตร 
03-615-303  สัมมนา 1        1(0-3-1) 
03-VWX-YZZ  วิชาชีพเลือก (3)        3(T-P-E) 
03-VWX-YZZ  วิชาชีพเลือก (4)         3(T-P-E) 
03-VWX-YZZ  วิชาชีพเลือก (5)         3(T-P-E) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 

      ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3 
03-615-302  ฝึกงานเฉพาะด้านพัฒนาการเกษตรหรือ  3(0-40-0) 

ธุรกิจเกษตร  
รวม 3 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 (ส าหรับนักศึกษาเลือกฝึกงาน) 

 

          ภาคการศึกษาที่ 1  
03-615-405  สัมมนา 2        1(0-3-1) 
03-VWX-YZZ  วิชาชีพเลือก (5)         3(T-P-E) 
03-VWX-YZZ  วิชาชีพเลือก (6)         3(T-P-E) 

รวม 7 หน่วยกิต 
          ภาคการศึกษาที่ 2  

01- VWX-YZZ  รายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2)      3(T-P-E) 
03-613-408  ธุรกิจเกษตรและการค้าระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
03-615-406  ปัญหาพิเศษ         3(0-9-3) 
UU-VWX-YZZ  วิชาเลือกเสรี (1)        3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ  วิชาเลือกเสรี (2)        3(T-P-E) 

        รวม 15 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 4 (ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา) 

 
          ภาคการศึกษาที่ 1  

03-615-407  สหกิจศึกษาด้านพัฒนา                6(0-40-0) 
การเกษตรหรือธุรกิจเกษตร      

                                                                                 รวม 6 หน่วยกิต 
 
          ภาคการศึกษาที่ 2   

01- VWX-YZZ  รายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2)     3(T-P-E) 
03-613-408  ธุรกิจเกษตรและการค้าระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
03-VWX-YZZ  วิชาชีพเลือก (6)         3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ  วิชาเลือกเสรี (1)         3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ  วิชาเลือกเสรี (2)         3(T-P-E) 

รวม 15 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

UU-VWX-YZZ 
  UU   หมายถึง คณะ 
   01 คือ คณะศิลปศาสตร์ 
   02 คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   03 คือ คณะเกษตรศาสตร์ 

  05 คือ คณะบริหารธุรกิจ  
  07 คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  11 คือ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 

 ส าหรับสาขาศึกษาทั่วไป 
  V หมายถึง สาขา 
   0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป 
   3 คือ สาขาภาษาต่างประเทศ 
  WX หมายถึง กลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
   10 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา 
    11 คือ รายวิชาภาษาไทย 
    12 คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ 
    13 คือ รายวิชาภาษาจีน 
    14 คือ รายวิชามลายู 
    15 คือ รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 
    16 คือ รายวิชาภาษาเกาหลี 
    17 คือ รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
    18 คือ รายวิชาภาษาเยอรมัน 
   20 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    21 คือ รายวิชามนุษยศาสตร์ 
    22 คือ รายวิชาสังคมศาสตร์ 
   30 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    31 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
    32 คือ รายวิชาเทคโนโลยี 
   40 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
   50 หมายถึง กลุ่มสุขพลานามัยและนันทนาการ 
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ส าหรับสาขาวิชา 
V หมายถึง สาขา 

   1 คือ สาขาพืชศาสตร์ 
   2 คือ สาขาสัตวศาสตร์ 
   3 คือ สาขาประมง 
   4 คือ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
   5 คือ สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
   6 คือ สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 

 
  WX หมายถึง สาขาวิชา/วิชาย่อย 
   10 คือ  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร 
    11 คือ วิชาย่อยเกษตรทั่วไป 
    12 คือ วิชาย่อยพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมการเกษตร 
    13 คือ วิชาย่อยการจัดการธุรกิจเกษตร 
    14 คือ วิชาย่อยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    15 คือ วิชาย่อยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทาง 
             พัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร 

Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา   
0 แทนรายวิชาไม่ก าหนดชั้นปีที่ควรศึกษา   

   1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 1 
   2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 2   
   3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 3   
   4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 4 

ZZ หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มรายวิชา/วิชาย่อย 
 
 

ความหมายของรหัสหน่วยกิต และการจัดชั่วโมงเรียน 
C(T-P-E) 

  C   หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  T   หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
  P   หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
   E   หมายถึง จ านวนชั่วโมงการค้นคว้านอกเวลา 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 

                   กลุ่มวิชาภาษา 

                   รายวิชาภาษาไทย 
01-011-001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน  การอ่านและการฟังเพ่ือจับ  ใจความส าคัญ   
การสื่อความคิดด้วยการพูดและการเขียน  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อผสมใน
การน าเสนอ 
Thai language skills needed for communication; skill practice in 
listening, speaking, reading, and writing; reading and listening for main 
idea; speaking and writing to express ideas; applications of multimedia 
technology in presentation  

   
01-011-002   ทักษะการอ่านภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Reading Skills   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประเภทของวรรณกรรมไทย  การใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและภาษา

อุปมาอุปมัย  กลยุทธ์ในการถอดความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และประเมินค่า
วรรณกรรมไทย  การฝึกทักษะในการอ่านต ารา นิยาย บันเทิงคดี และสารคดี   
ความแตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียงกับการอ่านไม่ออกเสียง  เทคนิคในการอ่าน
แบบเร็ว  การใช้ห้องสมุดและสื่อต่าง ๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
Thai literary genres; denotative, connotative and figurative language; 
strategies in paraphrasing, analyzing, synthesizing, summarizing, and 
evaluating Thai treatises; practicing reading skills for textbook, novel, 
fiction and non-fiction pieces; differences between reading aloud and 
silent reading; speed reading techniques; the use of library and media 
resources for individual study 
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01-011-003   ทักษะการเขียนภาษาไทย     3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 Thai Writing Skills   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ส านวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทย  การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ 

ข้อความ และเรียงความ  เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี 
บทละคร และร้อยแก้ว  หลักการและกลยุทธ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  เทคนิคใน
การร่าง การแก้ไข และการเรียบเรียง  การฝึกให้เกิดแนวคิดและรูปแบบส านวน
โวหาร  การพัฒนาทักษะในการเขียน 
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles, 
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form of 
literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry; 
principles and strategies of creative writing; drafting, revising and 
editing techniques; practicing to generate ideas and rhetorical styles; 
practical skills development in writing 

   
01-011-004   ศิลปะการพูด       3(3-0-6) 
 Art of Speaking  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ชนิดและรูปแบบของการพูด การพูดแบบไม่ต้องเตรียม การพูดแบบกลอนสด การ

พูดตามต้นร่าง และการพูดจากความจ า  การกล่าวค าอวยพร  การตอบรับและการ
ปฏิเสธ การสัมภาษณ์  การเจรจาต่อรอง  การประมวลและเสนอแนวคิด  การพูด
น าเสนอ  กลยุทธ์ในการแสดงปาฐกถา  ทักษะในการใช้กริยาท่าทางและน้ าเสียง  
กริยามารยาทในการพูด 
Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous, manuscript, 
and memorized speaking; greetings; accepting and refusing 
complements, job interview; negotiation; organization and 
presentation of ideas; presenting presentation; public speaking 
strategies; skills in using gestures and tone; manners matter in speech 
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01-011-005   การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic Reading and Writing  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและต าราทางวิชาการ  ความรู้พ้ืนฐานและทักษะทาง

ปัญญาที่จ าเป็นในการอ่านและการเขียน  วิธีการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง  ทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ในการตีความ ถอดความ วิเคราะห์ สรุป และประเมินเนื้อหา
สาระในการอ่านเชิงวิชาการ  การฝึกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  งานที่
มอบหมายในการอ่านและเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and cognitive 
skills related to academic reading and writing; retrieving information 
and reference; critical thinking skills in interpreting, paraphrasing, 
analyzing, summarizing, and evaluating academic reading; practicing 
writing in various forms; class discussion, reading and writing 
assignments  

   
 รายวิชาภาษาต่างประเทศ  
01-312-001   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Use  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ท่ีไม่

ซับซ้อน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
fundamental grammar; vocabulary and expressions in everyday use  

  
01-312-002   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Communication Skills  
    วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และไวยากรณ์ทีจ าเป็นในการ

สื่อสาร การอ่านเรื่องสั้น  การเขียนเพ่ือสื่อความ 
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary and 
grammar necessary for communication; reading short passages; writing 
to communicate 
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01-312-003   สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Conversation  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การทักทาย การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวลา การขอโทษ การขอบคุณ การ

กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเสียใจ การแสดงความคิดเห็น การนัดหมาย การพูด
โทรศัพท์ การซื้อขายและต่อรองราคา การสั่งอาหาร การสอบถามและบอกทิศทาง  
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye; 
apologizing; thanking; expressing feelings: congratulations, sympathy; 
giving opinions; making an appointment; telephoning; purchasing and 
bargaining; ordering food; asking and giving directions 

   
01-312-004   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading Skills in English  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 กลยุทธ์ในการอ่าน การหาหัวข้อเรื่อง ประโยคใจความหลัก และรายละเอียด

สนับสนุน  การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  การเดาความหมายจากบริบทค าเติมค า
อ้างอิง  การคาดการณ์และการท านายข้อความล่วงหน้า  ข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็น  การอ่านแบบเร็ว  การล าดับเหตุการณ์  การตีความ 
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting 
details; using English-English dictionary; guessing the meaning using 
contextual clues, affixes and references; previewing and predicting; 
facts and opinions; speed reading; sequencing; inference 
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01-312-005   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Writing Skills in English  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน  การเขียน

ประโยค  การเขียนเรียงความระดับย่อหน้า  ประเภทของงานเขียน การกรอก
แบบฟอร์ม  การเขียนจดหมายส่วนตัว การบันทึกประจ าวัน และการจดข้อความ
โดยย่อ  การเขียนสรุปจากเรื่องที่อ่าน 
Similarities and differences between spoken and written languages; 
sentence writing; paragraph writing; types of written pieces: form filling, 
personal letter writing, diary writing, and note-taking; writing a summary 
from reading articles 

   
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
 English for Work  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน การ

สัมภาษณ์งาน โครงสร้างองค์กร ค าศัพท์และส านวนเพื่อการปฏิบัติงานและการ
สื่อสารในส านักงาน  การน าเสนอ  
Reading job advertisements; writing resume and application letter; job 
interview; organization chart; vocabulary and expressions for working 
and communicating in offices; presentation 
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01-312-007   ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English for Science   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ลักษณะของภาษาและวจนิพนธ์ที่ใช้ในบทความและต าราทางวิทยาศาสตร์  ความรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางและวากยสัมพันธ์  ภาษาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  
ค าศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในเอกสารต าราทางวิทยาศาสตร์  ลักษณะรูปแบบของกรรมวาจก
ที่ใช้ในภาษาวิทยาศาสตร์  การฝึกท าหมายเหตุประกอบภาพ  การฝึกอ่านและ
อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับบทความทางวิทยาศาสตร์ 
Linguistic and discourse features of scientific articles and texts; basic 
knowledge of lexicon and morpho-syntactic structures; academic 
language of science; common vocabulary in scientific texts; passive 
structures in scientific language; practicing writing annotation of 
diagrams; practicing reading scientific articles and group discussion 

   
01-313-009   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 พ้ืนฐานการใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสาร  รูปแบบอักษรภาษาจีน  การออกเสียง

ภาษาจีน  โครงสร้างประโยคภาษาจีนกลาง การวางต าแหน่งค าและไวยากรณ์ ค า 
ถ้อยค า และส านวนภาษาจีนกลางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin 
pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and grammar; 
common Mandarin words, phrases and expressions for everyday use 
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01-314-010   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี  ค าที่ใช้ทั่วไปและการอ่านออกเสียง  

ค า ถ้อยค า โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์  ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการ
สนทนาในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง 
Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words and 
pronunciation; words, phrases, sentence structures, and grammar; 
basic skills in listening and speaking for everyday conversation with 
appropriate expressions 

  
01-315-011   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ  การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น  ค า 

ถ้อยค าและประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วย
ถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง 
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana, and 
Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and 
sentences; basic skills in listening and speaking everyday conversation 
with appropriate expressions 

   
01-316-012   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 อักษรฮันกึล  การออกเสียงภาษาเกาหลี  พยัญชนะและสระ  การวางต าแหน่งของ

ค าและโครงสร้างประโยค  การใช้ถ้อยค าในภาษาเกาหลี  ทักษะเบื้องต้นในการฟัง
และการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาท่ีถูกต้อง 
Hangul alphabet; Korean pronunciation; consonants and vowels; word 
order and sentence structure; Korean phrases; basic skills in listening 
and speaking everyday conversation with appropriate expressions 
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01-317-013   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 French for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ค าและถ้อยค าธรรมดาทั่วไป  หลักไวยากรณ์และ

โครงสร้างประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วย
ถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง  การฝึกทักษะในการอ่านบทความและการเขียน
ข้อความสั้น ๆ 
French pronunciation; common French words and phrases; French 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 

   
01-318-014   ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 German for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การออกเสียงภาษาเยอรมัน ค าและถ้อยค าธรรมดาทั่วไป  หลักไวยากรณ์และ

โครงสร้างประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วย
ถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้องการฝึกทักษะในการอ่านบทความและการเขียน
ข้อความสั้น ๆ 
German pronunciation; common German words and phrases; German 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 
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 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
รายวิชามนุษยศาสตร์ 

 

01-021-001   คุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
 Morals and Ethics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ธรรมชาติของชีวิต  ความจ าเป็นที่มนุษย์ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม  ความแตกต่าง

ระหว่างค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม  แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม  
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การตัดสินตามหลักจริยธรรมและการตัดสินใจด้วยคุณธรรม  
ทฤษฎีและประเด็นปัญหาทางจริยธรรมร่วมสมัย  ความเชื่อมโยงระหว่างศาสนา
คุณธรรมและจริยธรรม  กฎเกณฑ์ทางคุณธรรมและจริยธรรมและการประยุกต์ใช้
เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the distinction of 
values, morals and ethics; ethical concepts and ethical theories; goal 
and criteria for ethical decision making and moral judgement; ethical 
theories and contemporary issues; the connection of religions, morals 
and ethics; ethical and moral criteria and application for 
understanding and proper practice for peaceful co-existence 

   
01-021-002   มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 Human Relations and Personality Development  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  การ

ปรับปรุงตนเองเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การและสังคม  มารยาททาง
สังคมและกิจกรรมนันทนาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; self-improvement to create relationship within 
organization and society; social manners and recreational activities; 
personality development 

   
   
   
   
   
   



มคอ.2 

42 
 

01-021-003   จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  กระบวนการทางจิตวิทยา

เพ่ือการพัฒนามนุษย์  การรับสัมผัส การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ การ
จูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปัจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของสังคมต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์  การปรับตัวเพ่ือคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; psychological aspects of human 
behavior; psychological procedures for human development; 
sensation, perception, learning, intelligence, emotion, motivation, 
personality, and mental health; psychological factors and social 
influences on human behavior; personal adjustments for quality of life 

   
01-021-004   ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Essence and Fulfillment  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ร่างกายและจิตวิญญาณ  อัตตะบริขารส าหรับปัจเจกชน  ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข  

สิ่งที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เก่ียวกับ สภาวะจิต คุณธรรม ความเชื่อ 
พฤติกรรม สันดาน รสนิยม ค่านิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย สุขภาพ 
มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี  ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์
ในทางศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร์  สถานะทางสังคม และ
การแสวงหาความสุข 
Body and mind; necessary articles for individual; indicators of well-
being; impacts on human beings on mental status, morals, believes, 
behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, health, pollutants, 
culture, community, and technology; human experiences in art, music, 
literature, philosophy, and history; the status in society and the need 
for happiness 
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01-021-005   สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 
 Beauty Matters  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความงาม

ของมนุษย์  ความงามตามธรรมชาติและความงามสร้างสรรค์  คุณค่าของความงาม
และสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ และการละเล่น
พ้ืนบ้าน  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  การดูแลสุขภาพ  มารยาทงามตามคติของไทย
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste; 
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and 
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art, performing 
art, and folk entertainment; physical and spiritual well-being; health 
cares; Thai etiquette and peaceful co-existence 

   
01-021-006   อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
 Aesthetics in Art   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ลักษณะของศิลปะ  ประเภทของงานศิลปะ  รสนิยม  คุณค่าทางสุนทรียภาพ

เกี่ยวกับความงาม ความสละสลวย ความเป็นเลิศ ความน่าสลด โศกนาฏกรรม 
ความตลกขบขัน และความเศร้าสลด  ศิลปะวิจักษ์  คุณค่าทางคุณธรรมและคุณค่า
ทางปัญญาของงานศิลปะ  หลักการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปะกับวัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic 
evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy, 
and dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art; 
aesthetic judgment; culture and art interaction 
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01-021-007   ดนตรีเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
  Music for Life   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 พ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร์  เนื้อหาและรูปแบบ

ของดนตรีบริสุทธิ์ ดนตรีสากล และดนตรีเพ่ือความบันเทิง  ทักษะในการอ่านภาษา
ดนตรี  การฝึกหัดและเล่นดนตรีเฉพาะชิ้น  เทคนิคในการเล่นดนตรี  การเล่นดนตรี
เป็นกลุ่มวง  การเล่นและแสดงดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms of 
classical music, popular music and music for entertainment; music 
reading skills; individual practice and performing a particular 
instrument; playing techniques; ensemble playing; recital and 
performances of a variety forms of music 

   
01-021-008   ศิลปะการเล่นเงา 3(3-0-6) 
 Art of Shadow Play  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประวัติของศิลปะการเล่านิทานโดยการเล่นเงา  ลักษณะการเล่นเงาในวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของประเทศต่างๆ  การเล่นเงาและการสืบทอดวัฒนธรรมการเล่นเงาจาก
ตุรกี  รูปแบบการเล่นเงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  องค์ประกอบ
ของการเล่นหนังในภาคใต้ของไทย นายหนัง ลูกคู่และมโหรี รูปหนัง และนิทานบท
กลอน  รูปแบบการเล่นหนังในสังคมปัจจุบัน 
History of storytelling and art performance using opaque; 
characteristics of shadow play in various cultures; the Ottoman 
shadow play and its Turkish descendants; forms of shadow play in 
China and the Southeast Asian countries; elements of Nang, the 
shadow play in the South of Thailand: the principal, the gamut of 
tones, puppet figures, and the repertoire scripts; pattern of Nang 
performance in contemporary society    
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01-021-009   มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 Human Relations for Living  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความหมายและความส าคัญของมนุษย์สัมพันธ์  การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาใน

การสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการท างาน  เทคนิคของการ
สร้างทัศนะด้านมนุษยส์ัมพันธ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสัมพันธ์และ
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
Meaning and importance of human relations; applications of 
psychological theories in developing human relations in life and work; 
skill-building techniques in human relations; influential factors and 
related problems 

   
01-021-010   วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Style Enhancement  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 สุขภาวะองค์รวม  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย  การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the cultivation 
of public minded value; sufficiency economy and folk wisdom; 
pluralism and democratic ways of life; life-long learning for sustainable 
development 
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 รายวิชาสังคมศาสตร์  
01-022-001   พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
 Citizen and Public Consciousness   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสังคม  

สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง  ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  หลักความเสมอภาค และพ่ึงพาตนเอง  จิตสาธารณะและจิตส านึกทาง
ศีลธรรมของพลเมืองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและการปฏิบัติ
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; 
human rights; recognition of diversity and difference; social 
responsibility; equality and self-reliance; public mind and moral 
consciousness of citizen by learning and practicing good manners 

   
01-022-002   สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
 Society and Government  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อ านาจอธิปไตยและ

รูปแบบการปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี และ
อุดมการณ์ทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปัจจัยเกื้อหนุน
และปัญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 
Development of Thai politics and government; sovereignty and forms 
of government; democratic government; political concepts, theories, 
and ideology; political institutions and processes; supporting factors 
and obstacles to social and political changes 
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01-022-003   สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
 Society Culture and Civilization  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ชนิด บรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทของสังคม  การสืบเสาะค้นหาข้อมูลทาง

ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม การเมือง กฎหมาย เศรฐษกิจ
และศาสนาที่มีบทบาทและผลกระทบต่อสังคมท้องถิ่นและสังคมโลก  ประเพณีท่ี
เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความคิด แนวคิด และความเชื่อของบุคคลในสังคม  ประเพณี
เชิงวัตถุและประเพณีเชิงอวัตถุ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีกับอารยธรรม  
องค์ประกอบในการยกระดับอารยธรรม  เช่นระดับทางการเมืองและองค์กรต่าง ๆ 
ในสังคม ระดับมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และกริยา
มารยาทของบุคคลในสังคม 
Types, norms, status and role of societies; exploring philosophical, 
historical, geographical, environmental, political, legal, economical, 
and religious factors that affect societies locally and globally; culture 
as the human thought, concept and belief; material and immaterial 
culture; the relation between culture and civilization; factors leading 
to the rise of civilization: level of political and social organization of 
society, level of ethical and moral standards, integrity, and manners of 
individuals in society  

   
01-022-004   อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
 Thai Civilization in Globalization Context  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความโดดเด่นของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคก่อน

ประวัติศาสตร์และอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน  ผลดี ผลเสยีของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  และการ
ปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai 
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and economic 
development from Sukhothai up to contemporary period; advantages 
and disadvantages of western-oriented development; Thai culture 
adjustment in the globalization context 
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01-022-005   สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Peace and Human Security  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความหมายและความส าคัญของสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์  ปัญหา

สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การวิจัยด้าน
สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์  
Concepts and definitions of peace and human security; problems of 
peace and human security in Southeast Asia; sustainable development 
of peace and human security in Southeast Asia; research on peace and 
human security 

   
01-022-006   ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความเป็นมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย  ศาสนา  

ประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป์  หัตถกรรม  นาฏศิลป์และ
ดนตรีไทย  อาหารไทย  วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; 
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; 
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
cultures and wisdom 

   
01-022-007   กฎหมายและระบบของกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Law and Legal Systems  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประเภทของกฎหมาย  ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ  กฎหมาย

รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  
กฎหมายเฉพาะเรื่องและกฎหมายพิเศษต่าง ๆ 
Categories of law; international and Thai legal systems; constitutional 
law and administrative law; criminal code, civil and commercial code; 
consumer protection law; real estate law; special law 
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01-022-008   อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 ASEAN Studies  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประวัติศาสตร์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศอาเซียนความหลากหลาย

ทางการเมืองและวัฒนธรรมศาสนาและประเพณีที่โดดเด่นลักษณะพ้ืนที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมความขัดแย้งและการร่วมมือระหว่างประเทศ
อาเซียนสังคมสมัยใหม่และความเป็นสากลการพัฒนาและความร่วมมือของอาเซียน
ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าระบบเศรษฐกิจของอาเซียนพัฒนาการของ
ประชาคมอาเซียนบทบาทของอาเซียนกับภูมิภาคอ่ืน 
History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political and 
cultural diversity; religious and the prominent traditions; landforms, 
natural resources, and environment; conflicts and cooperation of 
ASEAN countries; modernization and globalization; agricultural, 
industrialized and merchandized cooperation and development; 
ASEAN economic system; ASEAN Community development; roles of 
ASEAN on other regions 

   
01-022-009   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Life and Sufficiency Economy  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบ

เศรษฐกิจไทย  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน  
การบริหารจัดการที่ดี  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  โครงการพระราชด าริและการน ามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development of 
Thai economy structure; sufficiency economy applications for living in 
a family and in community; good governance practices in 
organizations; developing sufficiency economy in individual, family and 
community level; royal-initiated projects and their applications in 
agribusiness and industrial sectors; case study of sufficiency economy 
in community 
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01-022-010   ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
 Community Studies   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนวคิดในการศึกษาชุมชน  เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชน  เครื่องมือในการศึกษา

ชุมชน  กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสาธารณสุขของชุมชน  การวิเคราะห์
ชุมชน  การวางแผนชุมชน  การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน  
Concepts in community studies; techniques and ways of community 
studies; tools used for community studies; process of community 
studies involving the physical environment, history, economy, society, 
politics, culture, and public health; community analysis; community 
planning; creating the community development project 

   
01-022-011   วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 3(3-0-6) 
 Southern Cultures and Traditions  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 อัตลักษณ์ของชาวใต้ ภาษาพ้ืนเมือง ส าเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและความเชื่อ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทยมุสลิมและไทย
พุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง การอนุรักษ์และรักษาประเพณีของชาวใต้
ในยุคปัจจุบัน ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures and 
beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities; 
Muslim and Buddhist communities in the South; festivals and folk 
entertainment; the conservation of southern traditions in 
contemporary contexts; field studies and working activities 
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01-022-012   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Economics for Everyday Use  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  อรรถประโยชน์ การตัดสินใจ และต้นทุนค่าเสีย

โอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองค์กรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การพิทักษ์สิทธิ์
และผลประโยชน์ของผู้บริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  การเป็นผู้ประกอบการ  การเงิน
และการธนาคาร  และกลไกราคากับการประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
General knowledge of economics; utility, decision making, and 
opportunity cost; roles of government and economic organization in 
economic systems; consumer rights and benefits protection; 
household economy; entrepreneur; finance and banking; price 
mechanism and applications in everyday situations 

   
05-022-013   การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความท้าทาย ทิศทาง และลักษณะการลงทุนเป็นผู้ประกอบการ  สภาพสังคมและ

มนุษย์ที่มีผลเกี่ยวข้องกับการด าเนินการธุรกิจ  การบริหารจัดการและภาวะผู้น า  
เทคนิคการตลาด  การโฆษณาและการขายระบบและหลักการบัญชี  ระบบการเงิน
ส าหรับธุรกิจ  และการเขียนแผนธุรกิจ 
Challenges, trends and characteristics of entrepreneur venture; social 
and human factors necessary to opening and operating a business; 
management and leadership; marketing techniques; advertising and 
sales; accounting principles and systems; business finance; writing a 
business plans 
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05-022-014   การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
 Personal Financial Planning  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน  กระบวนการวางแผนทางการเงิน  การ

บริหารรายได้  รายจ่ายและภาระหนี้สิน  การออมและทางเลือกการลงทุน  การ
วางแผนประกัน  การวางแผนการศึกษาบุตร  การวางแผนเพื่อการเกษียณ  การ
เตรียมความพร้อมก่อนลงทุน 
Concept of financial planning; financial planning process; income, 
expenditure and debt management; saving and alternatives in 
investment; insurance planning; children education planning; financial 
planning for retirement; preparation before investing 

   
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

02-031-001   ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Great Moments in Science  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีส าคัญในคริสต์ศตวรรษที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

การค้นพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ์ เอกสารงานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ เช่น รังสี
แกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุ่มเลือดของมนุษย์ เอกซเรย์ ทฤษฎีความอลวน 
ทฤษฎีสัมพันธภาพ ยาโนฝะเคน รัทเทอร์ฟอร์ดและอตอม รังสีคอสมิค วิตามิน ยุค
ของไฟฟ้า เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม การแยกอะตอมของเฟอร์มี ระเบิดปรมาณู การ
ก่อตั้งองค์กรอนามัยโลก ไฟฟ้าพลศาสตร์เชิงควอนตัมดีเอนเอ ไวรัสเอดส์ อนุภาคมูล
ฐานในดวงอาทิตย์ 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, X-ray, Chaos theory, Theory of 
Relativity, Novocain, Rutherford and atom, cosmic rays, vitamins, the 
electric age, Penicillin, Game theory, Fermi splits the atom, atomic 
bomb, WHO established, Quantum electrodynamics, DNA, AIDS virus, 
solar neutrinos captured 
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02-031-002   มนุษย์กับชีวมณฑล 3(3-0-6) 
 Man and Biosphere  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 วัฏจักรและรูปแบบของชีวมณฑล  รูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพ  ประเภท

ของระบบนิเวศ  แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชีวมณฑล  ธรรมชาติของระบบนิเวศ 
แหล่งพลังงานธรรมชาติ วัฎจักรทางชีวธรณีเคมี ประชากรโลกและกลุ่มที่อยู่อาศัย  
ตัวประกอบที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเนื่องจากธรรมชาติและมนุษย์  
การสร้างสรรค์และอนุรักษ์สุขภาวะสิ่งแวดล้อมเพ่ือมนุษย์ 
Cycles and patterns of biosphere; patterns of biodiversity; ecosystem 
types; concepts of biosphere reserve; nature of ecosystems; natural 
energy resources; biogeochemical cycles; global population and 
communities; natural and human factors effecting biotic changes; 
creating and maintaining a healthy environment for human beings 

   
02-031-003   มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 3(3-0-6) 
 Man and Chemical Products   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ธาตุและสารประกอบ  ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับชีวิตมนุษย์  ผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาด  สารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารและสารเติมในอาหาร  ยาและสารเสพ
ติด  เครื่องส าอาง  สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร  สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมี  ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย์ 
Elements and compounds; the relationship between chemical agents 
and human life, cleaning products; contaminated food and food 
additives; drugs and addictions; cosmetics; agro-chemical products; 
radioactive agents and petrochemical products; impacts of chemical 
agents on human beings 
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02-031-004   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Man and Environment  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งท าลายดิน  บรรยากาศ

และมลพิษทางอากาศ  น้ าและมลพิษทางน้ า  สารปราบศัตรูพืช  สารปนเปื้อน
อาหาร  การวิเคราะห์ระบบของประชากร ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ทัศนศึกษาเชิง
นิเวศ 
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources and 
geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and water 
pollution; pesticides; food additives; population, community, and 
environment systems analysis; eco field trip required 

   
02-031-005   สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resources Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและสมดุล

ธรรมชาติ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  มลพิษสิ่งแวดล้อม  
การป้องกันและแก้ไขมลพิษ  มลพิษกับปัญหาสุขภาพ  กฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; 
principles of ecology and natural balance; classifications of natural 
resources and their conservation; environmental pollution; preventing 
and solving pollution problems; pollution and health problems; law 
and regulations related to environmental impacts; integrated 
environmental management and sustainable development 
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02-031-006   ความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Natural Resource Sustainability  
 วิชาบังคับก่อน: - 

Prerequisite: - 
 

 แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  หลักการความยั่งยืน  มลพิษสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบต่อสังคม  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  การ
ตัดสินใจและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบความยั่งยืน  พลังงาน
หมุนเวียนและแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน  อัตราการใช้พลังงานของชาติและการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน 
Concepts of natural resources conservation; principles of sustainability; 
environmental pollution and social impacts; sustainable management 
of natural resources; decision making and ethical issues related to 
sustainable design; renewable energy and sustainable energy 
resources; national energy consumption and renewable energy 
development 

   
02-031-007   ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
 Drugs and Narcotics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การส ารวจสืบค้นการใช้ยาในทางท่ีผิดและการติดยาในสังคมของเรา  ชนิดของสาร

เสพติดและยาที่น ามาใช้ผิดประเภท  สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการติดยาและสาร
เสพติด  วิทยาศาสตร์ของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างยา สมอง และพฤติกรรม  อาการและสัญญาณแสดงของการ
ติดยาและสารเสพติด  การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใช้ยา การขับ
สารพิษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตส านึก การใช้ชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types of 
additive substances and drugs commonly abused; case and risk factors 
of drug abuse and addiction; neuroscience approach of addiction: the 
relations of drugs, brain and behavior; symptoms and signs of drug 
abuse and addiction; addiction treatments by medication, 
detoxification, behavioral and cognition therapy; living a drug-free life 
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02-031-008   ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
 Waste and Pollution  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แหล่งก าเนิดของของเสียและลักษณะสมบัติ  ของเสียที่ย่อยสลายได้และย่อยสลาย

ไม่ได้ทางชีวภาพ  ของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย  การลดละเว้น การใช้
ซ้ า และการแปรรูปของเสีย  แหล่งของมลภาวะและสารมลภาวะ  แหล่งแพร่
มลภาวะในเชิงฟิสิกส์ เคมีและชีวะ  มลภาวะทางทัศนียภาพและมลภาวะทางเสียง  
สารมลภาวะที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ  สารมลภาวะที่ย่อยสลายได้และย่อย
สลายไม่ได้ทางชีวภาพ  มลภาวะที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์  ผลกระทบของของเสีย
และมลภาวะต่อสุขภาพ  สังคมปลอดของเสียในฐานะที่เป็นดัชนีบ่งชี้ความเป็นอริยะ 
Waste sources and its properties; biodegradable and non-
biodegradable waste; hazardous waste and non-hazardous waste; 
waste reduce, reuse, and recycle (3Rs); sources of pollution and 
pollutants; physical, chemical and biological sources of waste 
exposure; visual and noise pollution; solid, liquid and gaseous 
pollutants; biodegradable and non-biodegradable pollutants; 
pollutants from human activities; impacts of waste and pollution on 
health; waste free society as an index of civilization 

   
02-031-009   แหล่งพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
 Alternative Energy Resources  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แหล่งพลังงานทางเลือก  พลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล น้ าขึ้นน้ าลง 

ไฟฟ้าจากพลังน้ า ลมและคลื่น  ระบบและกระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปของ
พลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน ข้อดีข้อเสียของพลังงานทางเลือก  การจัดเก็บ
พลังงาน 
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal, 
hydroelectric, wind, and wave energy; systems and methods of energy 
conversion; energy production technology; advantages and 
disadvantages of alternative energy; energy storages 
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 รายวิชาเทคโนโลยี  
01-032-001   สารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
 Information Technology for Study Skills  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  วิธีแสวงหา

สารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ  การเรียบเรียงและน าเสนอ
สารสนเทศ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล  จริยธรรมและระบบ
ป้องกันข้อมูลสารสนเทศ  การฝึกฝนและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 
Computer applications and information systems; information sources; 
information searching; information analysis and synthesis, information 
composition and presentation; data collection and database 
management; ethics and information protection; hands-on practice 
and information system applications 

   
02-032-002   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Technology   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การ

ประยุกต์ใช้สารสนเทศในองค์การ  เทคนิคการโปรแกรม การพัฒนาระบบ การ
ออกแบบฐานข้อมูล อีเมล การใช้เบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหา  เครือข่ายสังคม 
คลาวด์คอมพิวติ้ง การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ  การใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร  การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้งาน 
Hardware, software, data processing, and computer network; 
information applications for organization; programming techniques, 
systems development, database design, e-mail, uses of browsers and 
search engines; social network, Cloud computing, web design, and web 
programming; using computer networks for communication; hands-on 
practice in computer applications 
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 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
02-040-001   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Use 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ระบบจ านวน  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและการน าไปใช้ เช่น เศษส่วน ทศนิยม 

อัตราส่วน ร้อยละ  การชั่งตวงวัด  การแปรผัน  พื้นที่และปริมาตร  เรขาคณิต
วิเคราะห์  สมการเชิงเส้นและกราฟ  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
Number system; basic mathematics and applications: fractions, 
decimals, ratios and percentage; weights and measurements; variation; 
area and volume; analytic geometry; linear equations and graphs; 
trigonometric ratios; mathetacal skills and process and applications for 
everyday use 

   
02-040-002   ความงามของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Beauty of Mathematics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตร์จากเนื้อหาสาระในเชิง

ศิลปะและสุนทรียะของคณิตศาสตร์ การรู้จ าแบบ จ านวนเฉพาะ ความสามารถท่ีจะ
หารลงตัว ความสามารถถอดกรณท์ เลขคณิตมอดูลาร์ ทฤษฎีสุดท้ายของแฟร์มา 
เลขฟีบอนนาชี อัตราส่วนทอง ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส สมมาตร ความไม่มีที่สิ้นสุด 
แฟร็กทัล ปริภูมิทอพอโลยี การค้นหาทรงตันเพลโตล าดับที่หก และภาพจินตนาการ
มิติที่สี่  เน้นการอภิปรายในชั้นเรียนและการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through 
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics: pattern 
recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular arithmetic, 
Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden Ratio, Pythagorean 
Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological spaces, hunting for a 
Sixth Platonic Solid, and visualizing the fourth dimension; emphasizing 
on class discussion and student presentation 
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02-040-003   คณิตศาสตร์ส าหรับศิลปศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Arts  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ระบบจ านวน  พื้นฐานเบื้องต้นของพีชคณิต  อสมการและสมการเชิงเส้น  การชั่ง 

ตวง วัด  สัดส่วนและร้อยละ  ก าไรขาดทุน  การแปรผัน  ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้   
Number system; algebraic preliminaries; inequality and linear equation; 
weights and measurments; proportion and percentage; gain and loss; 
variation; mathematical skill and process and their application 

   
02-040-004   คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Business  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ระบบจ านวน  สัดส่วนและร้อยละ  อสมการและสมการเชิงเส้น  ก าไรขาดทุน  

ดอกเบี้ย  ภาษี  ค่าเสื่อมราคา  การประกัน  ค่าบ าเหน็จค่านายหน้า  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้ 
Number system; proportion and percentage; inequality and linear 
equation; gain and loss; interest; taxes; depreciation; assurance; 
commission; mathematical skill and process and their application 

  
02-040-005   คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Science 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ระบบจ านวน  สมการพหุนาม  ระบบสมการเชิงเส้น  อสมการและกราฟ  ฟังก์ชัน

เลขชี้ก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห์  ภาคตัดกรวย  ตรีโกณมิติ  
เมทริกซ์และการประยุกต์  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้ 
Number system; polynomial equation; system of linear equation; 
inequality and graph; exponential function and logarithmic function; 
analytic geometry; conic section; trigonometry; matrices and their 
application; mathematical skill and process and their application 
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02-040-006   สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Statistics for Everyday Use  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐานทางสถิติ  สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะ

เป็นของตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ  การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์  การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย 
การประยุกต์สถิติในการใช้งานทั่วไป 
Foundations of statistics; descriptive statistics; probability and 
probability distribution of random variables; binomial and normal 
distributions;  parameter estimation; hypothesis testing; correlation and 
regression analysis; statistical applications for everyday use 

   
 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ  
01-050-001   สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 
 Health and Well-Being  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ  สุขภาพทางกายและจิตใจ  

องค์ประกอบที่มีผลต่อสุขภาพทางกาย  ความจ าเป็นในการควบคุมสุขภาพทาง
อารมณ์และจิตใจ  พิสัยของสวัสดิภาพเช่น สภาพทางอาชีพ สภาพทางสังคม  
สภาพทางทรัพย์สินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน สุขภาพในแง่
กายภาพและจิตภาวะ  ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์  
พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลเกี่ยวข้องกับสุขภาพและสวัสดิภาพ 
Meaning and principles of health and well-being; physical and mental 
health; factors effecting physical health; essentials of emotional and 
mental health; domains of wellbeing: career, social, financial, physical, 
and community wellbeing; subjective and psychological aspects of 
wellbeing; Maslow’s hierarchy of needs; contemporary health and 
wellbeing consideration; human behavior related to health and well-
being 
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01-050-002    ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 
 Thai Performing Art  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประเภทของศิลปะการฟ้อนร าและละครร าของไทย  ลักษณะรูปแบบของการขับร้อง   

และฟ้อนร าในภูมิภาคต่าง ๆของไทย  องค์ประกอบ ตัวละคร และการแต่งกาย 
ส าหรับการเต้นร าและฟ้อนร าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ละครร า โขน ลิเก และล าตัด  
รูปแบบการแสดงและเทคนิคของเพลงบอก การขับร้องและฟ้อนร ามโนราห์  การฝึก
ทักษะในในการขับร้องและฟ้อนร าอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ถนัดเช่นเพลงบอกและ
มโนราห์ 
Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles patterns 
and characteristics of Thai singing and dancing in various regions; forms 
characters and costumes for Thai dancing in central region such as 
dance drama, Khon, Like and Lumtad; performing styles and 
techniques of impromptu duet and Manora dancing in southern region; 
practical skills in performing particular kind of singing and dancing such 
as impromptu duet and Manora 

   
01-050-003   การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Health Care  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและ

สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพและความอยู่ดีมีสุข  ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับ
ชีวิต  หลักการและวิธีการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา เกมส์ และการพักผ่อนหย่อน
ใจ  หลักการและวิธีการฝึกสมาธิ  การบ าบัดโรคตามธรรมชาติ  ธัญญาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ  ปัญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ยา การ
ควบคุมน้ าหนัก บุหรี่และสารเสพติด 
A brief guide to physical and mental health; psychological, 
sociological, and environmental factors on health and wellness; 
interrelationship between health and life; principles and methods of 
physical fitness, sport, games, and recreation; theories and practices of 
meditation; natural therapy; macrobiotics and their effect on health; 
health problems involving with food and nutrition, drugs, weight 
control, smoking and other addictions 
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01-050-004   ผู้น านันทนาการ 2(1-2-3) 
 Recreation Leadership   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้และทักษะส าหรับผู้น านันทนาการ  บทบาทของผู้น าการติดต่อสื่อสารระหว่าง

บุคคลและองค์กร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม  การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรม
กลางแจ้งและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการเกี่ยวกับ การก าหนด
ตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  การ
จัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง 
Foundational leadership knowledge and skills within the recreational 
field; roles of leadership in interpersonal and organizational 
communication; motivational theories and group dynamics; outdoor 
activities and trips preparation; recreational management related to 
scheduling, marketing, budgeting, financing, and facilities;  safety and 
risk management 

   
01-050-005    กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
 DanceSport  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน ลักษณะและ

รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับลีลาศ 
องค์ประกอบของการลีลาศเก่ียวกับการก้าวเท้า การทรงตัว การวางท่า การเหนี่ยว
รั้ง และการกะเวลา การวางตัวและรูปแบบของการก้าวเท้า จังหวะและลีลา  
ดุลยภาพระหว่างการการท างานของกล้ามเนื้อและหัวใจ กฎ กติกา มารยาท 
ของกีฬาลีลาศ 
Principles and practices in Standard and Latin Dances techniques; 
character and style of music for dances; dance-music relationship; 
elements of dances: footwork, poise, posture, hold, and timing; dance 
positions and basic step patterns; rhythm and styles; a unique 
blended balance of cardio and muscle; rules, regulations, and 
etiquettes;  
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01-050-006   จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
 Leisure Cycling  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนะน าการขับขี่จักรยานเพ่ือนันทนาการเน้นจักรยานเพื่อความเพลิดเพลินและ

จักรยานภูเขา  ความรู้และทักษะในการใช้จักรยานเพ่ือความเพลิดเพลิน เพื่อใช้สอย 
และการกีฬาในสภาพเส้นทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับข่ีเกี่ยวกับ
การเบรค การใหส้ัญญาณ การใช้เกียร์ การถ่ายน้ าหนัก และการขับข่ีลู่เดี่ยว  การขับ
ขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนและทักษะในการขับข่ีเป็นกลุ่ม  กลไกของจักรยานและ
การบ ารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling 
and mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for 
pleasure, utility, and sport under various route conditions; riding 
techniques and skills: braking, signaling, gearing, weight transfer, and 
single track riding; riding safety on open roadways and group riding 
skills; bike mechanisms and bike maintenance 

   
01-050-007   พลศึกษา 1(0-2-1) 
 Physical Education  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสร้างเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย  การท างานเป็นทีม  ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการและการ
ด าเนินการแข่งขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical 
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing and 
arranging selected sport competition 
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01-050-008   ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Football  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging football 
competition 

   
01-050-009   บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Basketball  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging basketball 
competition 

   
01-050-010   ตะกร้อ 1(0-2-1) 
 Takraw  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging takraw 
competition 
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01-050-011   ฟุตซอล 1(0-2-1) 
 Futsal  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal 
competition 

   
01-050-012   แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Badminton  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging badminton 
competition 

   
01-050-013   ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
 Swimming  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  ความปลอดภัยทางน้ า  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท 
Basic knowledge; basic skills practice; water safety; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging swimming 
competition 
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01-050-014   วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
 Volleyball  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging volleyball 
competition 

   
01-050-015   เทนนิส 1(0-2-1) 
 Tennis  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging tennis 
competition 

   
01-050-016   กอล์ฟ 1(0-2-1) 
 Golf  
 วิชาบังคับก่อน: -  
  Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปและทักษะในการเล่นกอล์ฟ  การพัฒนาร่างกายและอารมณ์จากการ

เล่นกอล์ฟ  วงสวิง  การเลือกใช้อุปกรณ์  การจับไม้กอล์ฟ ท่ายืน และการวาง
ต าแหน่งล าตัว  การพัตกอล์ฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว  การตีลูกจากอุปสรรคและ
กรณีพิเศษ  กฎกติกามารยาทของกอล์ฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit 
from golf; golf swing; selection of golf equipments; proper grips, 
stance, and alignment; stroke production for putting, short and long 
game; hitting special shots; rules and etiquettes of golf 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
02-221-001 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-5) 
 Fundamental Chemistry  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการและแนวคิดทางเคมีเบื้องต้น  โครงสร้างอะตอม  คุณสมบัติของธาตุ  พันธะ

เคมี  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมีและอัตราการเกิดปฏิกิริยา  สมดุลเคมี  กรด เบส 
และเกลือ  เคมีสิ่งแวดล้อม  เคมีนิวเคลียร์  การทดลองในห้องปฏิบัติการตามเนื้อหา
การบรรยาย 
Basic principles and concepts of chemistry; atomic structure; periodic 
properties of the elements; chemical bonding; solution; chemical 
reaction and rate of reaction; chemical equilibrium; acid, base, and 
salt; environmental chemistry; nuclear chemistry; laboratory 
experiments coordinated with lecture materials 

  
02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-5) 
 General Biology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย

เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ  การจ าแนกและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  พ้ืนฐาน
ทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์  ปฏิบัติการทดลองในหัวข้อที่สอดคล้องกับการ
บรรยาย 
Origin and evolution of life; structures and functions of living things: 
cells, tissues, and organs; taxonomy and biodiversity of living 
organisms; basic concepts of ecology and genetics; laboratory 
experiments coordinated with lecture materials 
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02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-5) 
 General Microbiology  
 วิชาบังคับก่อน: 02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป  
 Prerequisite: 02-241-001 General Biology  
 โครงสร้าง ชนิด และความหลากหลายทางจุลินทรีย์ การจ าแนกหมวดหมู่  

การเจริญเติบโตและการควบคุมจุลินทรีย์ การเกิดโรคในคนและสัตว์และภูมิคุ้มกัน 
การประยุกต์และปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
The structure, classification, and diversity of microorganisms in nature; 
taxonomy of microorganisms; growth and control of microorganism; 
humans and animals disease and immunity; applications and 
laboratory experiments in microbiology 
 

03-111-202         การผลิตพืช 

Crop Production  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 สถานการณ์ปัจจุบันของการผลิตพืช  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการ
พัฒนาการของพืช ระบบการปลูกพืช การปลูกและการดูแลรักษา การขยายพันธุ์พืช 
การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตพืชไร่และพืชสวน วิทยาการต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
การผลิตพืช มาตรฐานของผลผลิตและการตลาด  การฝึกปฏิบัติการผลิตพืช 
Current situation of crop production; factors affecting plant growth and 
development: cropping system; field crops growing and cultivation; 
plant propagation; harvesting and yield management of agronomy and 
horticulture; crop production technology; product standards and 
marketing; practice of crop production 
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03-211-101 การผลิตสัตว์ 
Animal Production 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

สถานการณ์ปัจจุบันของการผลิตสัตว์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีพและการให้ผล
ผลิต สรีรวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ โรงเรือนและอุปกรณ์  พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
หลักอาหารสัตว์  การสุขาภิบาลและป้องกันบ าบัดโรค  การจัดการเลี้ยงสัตว์  
มาตรฐานฟาร์ม  การฝึกปฏิบัติการผลิตสัตว์ 
Current situation of animal production; factors affecting animal 
productions and maintenances; housing and equipment; livestock breeds 
and breeding; feeds and feeding; sanitation and disease protections; 
livestock farming management; farm standards; practice of animal 
production 
 

03-218-101   ทักษะพื้นฐานเกษตร 2(0-6-2) 
 Basic Skill in Agriculture  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ฝึกทักษะพ้ืนฐานทางด้านเกษตร ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 

Basic Skill in Agriculture at least 90 hours 
   
03-311-316 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 

Aquatic Animal Production Technology 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 
 
 
 

 สถานการณ์ปัจจุบันของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประเภทของสัตว์น้ า รูปแบบการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ า  รูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ า  
การวางแผนและการเตรียมการเลี้ยงสัตว์น้ า  การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Current situation of aquaculture; groups of aquatic animals; types of 
aquaculture; factors influencing aquatic animal production; planning 
and preparation for aquaculture; practice of aquatic animal production 
technology  
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03-511-101 พื้นฐานช่างเกษตร 

Basic Farm Mechanics 
  วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -    

3(2-3-5) 
 
 

 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝึกทักษะปฏิบัติการใช้และบ ารุงรักษา
เครื่องมือ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม การเลือกใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์และวัสดุ การประเมินราคาเบื้องต้น 
Principles of workplace safety; operating skills for using and 
maintaining carpentry tools; mason tools; plumber tools; electrical 
tools; welding tools; selections of tools, equipment and material 
selection; basic cost estimation 

  

03-611-101 ทรัพยากรเกษตรและการจัดการ 
Agricultural Resources and Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(2-3-5) 
 
 
 

 ความรู้เบื้องต้นทรัพยากรเกษตร  หลักการจัดการทรัพยากรพื้นฐานด้านกายภาพ 
ชีวภาพ และปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตร  
ลักษณะส าคัญ ประเภท และระดับชั้นของระบบนิเวศเกษตร การสร้างระบบเกษตร
นิเวศท่ีสอดคล้องกับทรัพยากรและการจัดการ  การฝึกปฏิบัติทางด้านทรัพยากร
เกษตรและการจัดการ 
Introduction to agricultural resources; resource management concepts 
in physical, biological, and socioeconomic bases for agricultural 
production; importance, types and levels of agro ecosystem; building 
agro ecosystem suitable for resources and management; practice of 
agricultural resources and management  
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03-611-302 ระบบการเกษตร 
Agricultural Systems 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(2-3-5) 
 
 
 

 หลักการ และแนวคิดของระบบการเกษตร  วิวัฒนาการของระบบการเกษตร  
องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตทางการเกษตร การจ าแนกระบบ
เกษตรและคุณสมบัติของระบบ  การวิเคราะห์ระบบการผลิตทางการเกษตรในงาน
พัฒนาการเกษตร  การฝึกปฏิบัติทางด้านระบบการเกษตร 
Principles and concepts of agricultural systems; evolution of  
agricultural systems; components effecting to systems of agricultural 
production, identification of systems and characteristics; analysis of 
production systems in agricultural development; practice of 
agricultural systems  

  

03-611-303 ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ  
Smart Farms 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(2-3-5) 

 หลักการและวิธีการท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้อยู่คุ้มค่ากับศักยภาพ  การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต  การพัฒนาคุณภาพ
เพ่ือให้ได้มาตรฐาน  การลดความเสี่ยงในภาคเกษตร  การฝึกปฏิบัติทางด้านฟาร์ม
เกษตรอัจฉริยะ 
Principles and methods of eco-friendly agricultural production; 
maximizing of resource utilization; cost reduction in production 
process; quality improvement to meet desired standard; risk reduction 
in agricultural sectors; practice of smart farms  
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03-611-304 นวัตกรรมทางการเกษตร 
Agricultural Innovation 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(2-3-5) 

 ความรู้เบื้องต้นนวัตกรรมทางการเกษตร นวัตกรรมการเกษตรทางพืช สัตว์ และสัตว์
น้ า การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และ
เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมคุณภาพของ
ผลิตผล การเก็บเก่ียวและการจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือคงคุณภาพ
ของผลผลิต การฝึกปฏิบัติทางด้านนวัตกรรมทางการเกษตร 
Introduction to agricultural innovation; agricultural innovation in crop, 
animal, and aquaculture production; integration of information 
technology, biotechnology and agricultural technology for increasing 
production efficiency and productivity; harvesting and post-harvest 
handing to maintain output qualities; practice of agricultural innovation  

  

03-611-405 มาตรฐานผลิตผลเกษตร 
Agricultural Produce Standards 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตผลทางการเกษตรต่อผู้บริโภคและตลาดใน
อนาคต มาตรฐานของระบบการผลิตทางการเกษตรด้านพืช สัตว์ และสัตว์น้ า 
ข้อก าหนดและมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิต พืช สัตว์ และสัตว์น้ า 
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรและการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพ 
Introduction to agricultural produce standards for consumers and 
future markets; standards of agriculture production system on crop, 
animal and aquaculture production; provision and standards of crop, 
animal and aquaculture production; agricultural produce standards act 
and quality mark 
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03-612-201 สังคมวิทยาการพัฒนาชนบท 
Sociology of Rural Development 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นสังคมวิทยา  ลักษณะเฉพาะของสังคมชนบท  การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชนบท  พฤติกรรมมนุษย์ในชนบท  อิทธิพล
ของค่านิยม  กฎเกณฑ์  จารีตประเพณีและวัฒนธรรมต่อการด ารงชีวิตของบุคคล  
กลุ่มคนและสังคมในชนบท  การพัฒนาชนบทโดยอาศัยแนวทางสังคมของชนบท 
Introduction to sociology; characteristics of rural society; changes in 
society and social change in the country; human behavior in rural 
areas; influence of values, rules, traditions and culture to the 
livelihood of people; group of people and society in rural areas; rural 
development based on rural society characteristics 

  

03-612-202 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร 
Communication for Agricultural Development 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(2-3-5) 

 แนวคิด ทฤษฎี และองค์ประกอบของการสื่อสาร  กระบวนการการสื่อสาร  ประเภทและ
บทบาทของสื่อในงานพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร  ปัญหาและแนวทางแก้ไขของ
การสื่อสารในงานพัฒนาการเกษตร  การฝึกปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการ
เกษตร 
Concept, theory, and components of communication; communication 
process; types and roles of communication media in agricultural 
development and agricultural extension; communication problems 
and solutions in agricultural development; practice in communication 
for agricultural development 
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03-612-303 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 
Agricultural Development and Agricultural Extension 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นของการพัฒนาการเกษตร  ปัญหาที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการเกษตร  
ปัจจัยและตัวแปรที่ส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตร  หลักการและและกลยุทธ์ในการ
พัฒนาการเกษตร  แนวคิดหลักการ วิธีการ และรูปแบบการส่งเสริมการเกษตร  
บทบาทและคุณสมบัติของนักส่งเสริมการเกษตร  กระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่
เกษตรกร  ผู้น าและองค์กรทางการพัฒนาเกษตร  การวางแผนและประเมินผลการ
ส่งเสริมการเกษตร 
Introduction to agricultural development; obstacles in agricultural 
development; components of agricultural development; principles and 
strategies in agricultural development; concepts, principles, methods 
and approaches in agricultural extension; roles and characteristics of 
agricultural extension agents; diffusion and adoption process; leader 
and agricultural extension organization; planning and evaluation 
extension program 

  

03-612-304 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาการเกษตร 

Agricultural Development Project Planning and 
Analysis 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร  นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  
แนวคิดและหลักการวางแผนงาน/โครงการ  การเขียนโครงการ  การวิเคราะห์
โครงการ  การบริหารโครงการ  การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเกษตร การฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนงาน โครงการ  การติดตาม
ประเมินผลโครงการโดยใช้กรณีศึกษา 
Introduction to agricultural development; policy and plan in 
agricultural development; concepts and principles of program and 
project planning; writing project proposal; project analysis; project 
management; monitoring and evaluation of agricultural development 
and agricultural extension program; practice of program and project 
development, monitoring and evaluation in the case study  
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03-612-305 ระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร  
Research Methodology in Agricultural 
Development and Agribusiness 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระเบียบวิจัยทางพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร  
แนวคิด กระบวนการ ขัน้ตอน และระเบียบวิธีการวิจัย  ลักษณะตัวแปร  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ ตีความ และการเสนอผลการวิจัย 
Introduction to research in agricultural development and agribusiness; 
concepts, processes, steps and research methodology; characteristics 
of variables; data collection; data analysis, implicity; and research 
presentation 

  

03-612-306 การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 

Participatory Agricultural Development  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาที่ยั่งยืน  แนวคิด
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม  เครื่องมือและเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการพัฒนา  
กระบวนการและข้ันตอน  บทบาทของนักพัฒนาการเกษตรในกระบวนการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วม  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร  การฝึก
ปฏิบัติด้านการพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 

Principles and concepts of agricultural development and sustainable 
agriculture; concepts of participatory development; materials and 
techniques used in developing processes and procedures; roles of 
agricultural developers in participatory process; factors effecting 
participation; practice of participatory agricultural development  
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03-612-307 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ทางการเกษตร 

Computer Application for Agricultural Analysis 
วิชาบังคับก่อน: 03-612-305 ระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการ 
                                    เกษตรและธุรกิจเกษตร 
Prerequisite: 03-612-305  Research Methodology in  
                                   Agricultural Development  
                                     and Agribusiness 

3(2-3-5) 

 การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพัฒนาการเกษตร  การ
รวบรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูล สร้างแฟ้มข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลที่
ได้โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ SPSS เพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

Computer applications for data analysis in agricultural development 
research; data collection, editing, filing, analysis and interpretation; 
practice of SPSS application  

  

03-612-408 เทคนิคฝึกอบรมทางการเกษตร 
Training Techniques in Agriculture 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 หลักการ ความส าคัญและปัญหาในการฝึกอบรมทางการเกษตร  การค้นหาความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม  การวางแผนและการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม  การ
เลือกใช้วิธีการ เทคนิคและเนื้อหาสาระให้เหมาะสมส าหรับการฝึกอบรมเกษตรกรแต่
ละกลุ่ม  เทคนิคการเลือกใช้สื่อการสอน  การวางแผนและการเตรียมการในการ
ติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม  การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ออกแบบและการจัดสร้างระบบการอบรมทางการเกษตร 
Principles, essentials and problems in agriculture training; investigation 
of training needs; planning and preparation for training; methods 
selection, techniques and contents suitable to target group; 
techniques in teaching media selection; planning and preparation for 
monitoring and evaluation; practice in designing and implementing a 
training program 
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03-612-409 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา 
Knowledge Management for Development 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 แนวคิดและความส าคัญของการจัดการความรู้  ประเภทของความรู้ ระดับของ
ความรู้  หลักการในการจัดการความรู้  การถ่ายทอดความรู้  การใช้ฐานความรู้
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้  การถอดองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวคนหรือ
ชุมชน  การจัดท าเป็นสื่อความรู้ที่บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้  การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้เพ่ือการพัฒนา 
Concepts and essentials of knowledge management; types of 
knowledge; levels of knowledge; principles of knowledge 
management;  knowledge transfer; using knowledge for changing the 
country to knowledge based societies; practice of knowledge 
management for development  

  

03-612-410 หัวข้อคัดสรรทางพัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร 
Selected Topics in Agricultural Development or 
Agribusiness 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(3-0-6) 

 เลือกเรื่องที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการเกษตร หรือธุรกิจเกษตร  นักศึกษาศึกษา
ประเด็นวิชาการร่วมกันภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์และน าเสนออย่างเป็น
ระบบ 
Selecting interesting topics which impact to agricultural development 
or agribusiness; reading, study, and /or research under direction of 
teachers; presentation of the result  
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03-613-201 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
Agricultural Economics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การพัฒนาการเกษตรกับการพัฒนาประเทศ  โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตรของ
ประเทศ  หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน  การผลิตทางเกษตร  การ
บริโภคผลผลิตเกษตร  ต้นทุนการผลิต  ราคาและตลาดผลผลิตเกษตร  สินเชื่อ
เกษตร  หลักการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  การถือครองที่ดิน  ธนกิจการ
เกษตร  ปัญหาทางการเกษตรในประเทศไทย 
Agricultural development and country development; structure of 
agricultural economics of the country; theory of 
economics; demand supply; agricultural production; consumption of 
agricultural products; production cost; price and agricultural product 
market; agricultural credit; principles of efficient agricultural 
production; landholding; agricultural banking; agricultural problems in 
Thailand 

  

03-613-202 การตลาดเกษตร 
Agricultural Marketing 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 พัฒนาการแนวคิดของการตลาด  หลักการตลาดเกษตร  ลักษณะสินค้าเกษตร  
กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด  พฤติกรรมการซื้อและการผลิตในตลาดเกษตร    
สวนผสมการตลาด กลยุทธ์การตลาด  ตลาดอนาคต บทบาทของราคากับการ
ตัดสินใจด้านการตลาด ต้นทุนการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด ปัญหาการตลาด
กฎหมายและนโยบายคุ้มครองการผลิต การตลาด และผู้บริโภค 
Evolution of marketing concepts, principles of agricultural marketing; 
nature of agricultural products; activity and duty of marketing, buying 
behavior and production in agricultural markets; marketing mix; 
marketing strategies; future markets; role of price and marketing 
decision; marketing costs; marketing margins; marketing issues; law and 
policy for production protection, marketing and consumers 
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03-613-303 การจัดการธุรกิจฟาร์ม   
Farm Business Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ลักษณะและรูปแบบธุรกิจกิจฟาร์มในประเทศไทย  หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่
ใช้ในการจัดการธุรกิจฟาร์ม  การเริ่มต้นธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์และวางแผนทาง
ธุรกิจฟาร์ม การวัดผลส าเร็จของธุรกิจฟาร์ม  การศึกษานอกสถานที่ ฟาร์มแบบ
การค้าที่ประสบความส าเร็จ 
Types and models of business farms in Thailand; principles and 
theories of economics used in farm business management; starting 
farm business, analysis and planning farm business, farm business 
assessment, field trip to successful commercial farm business  
 

03-613-304 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานผลิตผลเกษตร 
Agricultural Produce Logistics and Supply Chain 
Management  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 บทบาทเชิงกลยุทธ์ของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานผลิตผลเกษตรในระบบ
ธุรกิจการเกษตร  ความสอดคล้องของระบบห่วงโซ่อุปทานกับกลยุทธ์ธุรกิจ  การ
จัดการด้านการจัดหา การผลิต สินค้าคงคลัง คลังสินค้าและการกระจายสินค้า  
ลูกค้าสัมพันธ์  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Strategic roles of logistics and supply chain management in 
agribusiness systems; relevance of supply chain systems with business 
strategies; management of supply, production, inventory, warehouse 
and distribution; customer relationship; information technology 
utilization 
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03-613-305 การจัดการการขายทางธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Sales Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการขาย  โครงสร้าง บทบาทและความส าคัญการจัด
รูปองค์การฝ่ายขาย  บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย  
การจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย  การพัฒนาพนักงานขาย  การประเมินผล
การปฏิบัติงานขาย 
Concepts and principles of sales management; structure, roles and 
essentials of structuring sales organization; roles, characteristics and 
ethics of sales agents; motivation and control for sales agent; sales 
agent development; evaluation of sales performance 

  
03-613-306 การจัดการธุรกิจเกษตร 

Agribusiness Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับธุรกิจเกษตร  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของธุรกิจ
เกษตร  การจัดองค์กร  การลงทุน  การบริหารสินเชื่อ  การบัญชีและการบันทึกทาง
ธุรกิจเกษตร  การจัดท าแผนและงบประมาณ  การตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร 
Concepts and theories of agribusiness; factors influencing success of 
agribusiness; structuring organization; investment; credit management; 
accounting and records of agribusiness; planning and budgeting; 
decision making in agribusiness 

  
03-613-407 การตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร 

Decision Making in Agribusiness 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การประยุกต์หลักทางเศรษฐศาสตร์และวิทยาการจัดการในการตัดสินใจทางธุรกิจ
เกษตร  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน มูลค่าปัจจุบัน
ของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ  การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาส าหรับผู้บริหาร 
Application of economic principles and management sciences for 
decision making in agribusiness; quantitative analysis, cost benefit 
analysis, net present value of the project; problem analysis and 
solution for manager 
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03-613-408 ธุรกิจเกษตรและการค้าระหว่างประเทศ 
Agribusiness and International Trade 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านธุรกิจเกษตรและการค้าระหว่างประเทศ  สภาพแวดล้อม
ทางการค้าระหว่างประเทศ  พฤติกรรมผู้บริโภคระหว่างประเทศ  การรวมกลุ่มทาง
การค้าโลก  กฎหมายและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  สวนผสมการตลาดและ
การแบ่งส่วนตลาดระหว่างประเทศ  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสากล  รูปแบบและ
แนวโน้มธุรกิจเกษตรและการค้าระหว่างประเทศ 
Concepts and theories of agribusiness and international trade; 
international trade environment; behavior of international consumers; 
world trade union; law and negotiations for international trade; 
marketing mix and international market segmentation; strategies for 
the access to international market; modes and trends of international 
agribusiness and international trade 

  
03-613-409 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

Customer Relationship Management 
วิชาบังคับก่อน: 03-613-202 การตลาดเกษตร  
Prerequisite: 03-613-202 Agricultural Marketing 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  บทบาทของการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในซัพพลายเชน  หลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  การหาลูกค้าใหม่และการ
รักษามาตรฐานลูกค้าเก่า  การใช้ระบบสารสนเทศในการบริการลูกค้า  การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
Introduction to customer relationship management; roles of customer 
relationship management in supply chain; principles of customer 
relationship management; seeking new customers and maintaining old 
customers; utilization of information system in customer service; computer 
applications for customer relationship management 
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03-613-410 วิสาหกิจสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน 
Cooperative Business Enterprise and Community 
Enterprise 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน  ประเภทของวิสาหกิจชุมชน  
การก่อตั้งกลุ่มหรือองค์กรส าหรับชุมชน  การสร้างธุรกิจและการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน  การประยุกต์หลักการสหกรณม์าใช้กับธุรกิจชุมชน การศึกษานอกสถานที่
เกี่ยวกับงานสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนที่เป็นตัวอย่างที่ดี 
Philosophy and concepts of cooperative business enterprise and 
community enterprise; types of community enterprises; establishment 
community organization; establishment and development community 
enterprises; application of cooperative principles for community 
enterprises; field trip to good practice cooperatives  and community 
enterprises  

  

03-613-411 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
Entrepreneurship in Agribusiness 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีของการเป็นผู้ประกอบการ  ประเภทและลักษณะของธุรกิจ  การ
เริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจเกษตรขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  แนวทางการ
จัดตั้งธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การ
จัดรูปแบบองค์กรการว่าจ้างงาน จริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือเกิดความคิดริเริ่มของตนเอง  การศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่ประสบความส าเร็จ  
Concepts and theories of entrepreneurship; .types and features of 
business; starting and  developing small, medium and large agricultural 
enterprise; setting up business, production, capital and financial 
management; structuring organization; employment; ethics and 
morality in business; business law, impact of business or environment; 
enhancing creativity for self-initiative; field trip to successful 
agribusiness enterprises 
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03-614-201 การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม 
Speaking and Writing in Extension Works 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 หลักการพูดและการเขียนในการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร  การใช้ภาษาส าหรับ
การโฆษณาและเผยแพร่ความรู้  บุคลิกภาพและมารยาทที่ดีในการพูดในที่สาธารณะ  
การวางแผนและการเตรียมการก่อนการพูด  การฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียนใน
งานส่งเสริมการเกษตร 
Principles of speaking and writing in agricultural knowledge 
dissemination; language used for advertising and for knowledge 
dissemination; personality and good manners for public speaking; 
planning and preparation for public speaking; practice of speaking and 
writing for agricultural extension 

  

03-614-302 การผลิตสื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย 
Digital Multimedia Production  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้  ประเภทและบทบาทของสื่อ  หลักการผลิต
และการใช้สื่อให้เหมาะสมกับประเภทของงาน  การก าหนดเนื้อหา ภาษา และ
องค์ประกอบของสื่อให้เหมาะสมกับผู้รับสื่อ  การฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิตอล
มัลติมีเดีย 
Introduction to learning media; types and roles of media; principles of 
media production and use for specific work; determination of content, 
language, and components of media suitable to receiver; practice of 
digital multimedia production 
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03-614-303 ระบบสารสนเทศเกษตร 
Agricultural Information Systems 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเกษตร  ประเภทและแหล่งของสารสนเทศ  
การประมวลและการจัดการระบบสารสนเทศเกษตร  การจัดเก็บและระบบสืบค้น  
สารสนเทศที่ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตร  การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ระบบสารสนเทศเกษตร  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อแนวทางการ
พัฒนาการเกษตร 
Introduction to agricultural information systems; types and sources of 
information; processing and management of agricultural information 
systems; storage and search systems; applied information used in 
agricultural development; situation analysis of agricultural information 
systems; impacts of information technology to agricultural 
development 

   

03-615-101 การฝึกปฏิบัติงานเกษตร  
Agricultural Practice  
วิชาบังคับก่อน: 03-218-101 ทักษะพ้ืนฐานเกษตร 
Prerequisite: Basic Skill in Agriculture 

2(0-6-2) 

 ฝึกปฏิบัติทักษะขั้นที่สูงขึ้นจากทักษะพ้ืนฐานเกษตร ด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์
และการผลิตสัตว์น้ าไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 
Higher practical skills continuance basic field practice in agriculture; 
crop, livestock and aquaculture production not less than 90 hours 

  

03-615-302 ฝึกงานเฉพาะด้านพัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร     
Specific Practice in agricultural development 
agribusiness 
วิชาบังคับก่อน: 03-615-101 การฝึกปฏิบัติงานเกษตร  
Prerequisite: 03-615-101 Agriculture Practice  

3(0-40-0) 

 ฝึกงานวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจเกษตรไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง 
Internship in agricultural development or agribusiness careers in state 
or private workplace not less than 250 hours 
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03-615-303 สัมมนา 1            
Seminar I 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-3-1) 

 ค้นคว้า เรียบเรียง เทคนิคการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือจากบทความวิชาการด้าน
การเกษตรและธุรกิจเกษตร การน าเสนออย่างเป็นระบบ 
Explore best practice in agriculture or agribusiness from real or from 
academic documents; presentation 

  

03-615-304   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านพัฒนาการเกษตรหรือ
ธุรกิจเกษตร 
Preparation for Co-operative Education in 
Agricultural Development or Agribusiness 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา  ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน  ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการปฏิบัติงาน
และการบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การสื่อสารในสถานที่ท างาน  
การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  การน าเสนอโครงการหรือผลงาน และการ
เขียนรายงาน 
Principles, concepts and processes of co-operative education; related 
rules and regulations; basic knowledge and techniques in job 
application; basic knowledge in working and quality management 
system in workplace; workplace  communication; personality 
development and human relations; presentation and report writing 

  

03-615-405 สัมมนา 2                    
Seminar II 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-3-1) 

 ค้นคว้า เรียบเรียง และน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย หรือนวัตกรรม ด้าน
วิชาชีพการพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร การน าเสนออย่างเป็นระบบ 
Review academic information, research articles or innovation in 
agricultural development and agribusiness; presentation                                    
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03-615-406 ปัญหาพิเศษ 
Special Problems 
วิชาบังคับก่อน: 03-612-305 ระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการ  
                                   เกษตรและธุรกิจเกษตร 
Prerequisite: 03-612-305 Research Methodology in  
                                   Agricultural Development and   
                                     Agribusiness 

3(0-9-3) 

 การศึกษาอิสระในหัวข้อทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาการเกษตรหรือการจัดการ
ธุรกิจเกษตร  
Independent study of agricultural development or agribusiness  

  
03-615-407 สหกิจศึกษาด้านพัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร 

Co-operative Education in Agricultural Development 
or Agribusiness 
วิชาบังคับก่อน: 03-615-304 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
                                    ด้านพัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร 
Prerequisite:  03-615-304 Preparation for Co-operative   
                                     Education in Agricultural  
                                     Development or Agribusiness 

6(0-40-0) 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรหรือ
ธุรกิจเกษตรเสมือนหนึ่งพนักงานของสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
Full-time working as an employee in the workplace related to 
agricultural devilment or agribusiness  for at least 16 weeks 

  
07-114-305 การแปรรูปผลิตผลเกษตร 

Agricultural Produce Processing 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 ความส าคัญของการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  วิธีการในการแปรรูปอาหารการ
ควบคุมความชื้น การใช้ความร้อน การใช้ความเย็น  การหมักดอง การใช้สารเคมี  
เกลือและน้ าตาล  การใช้วัตถุเจือปนในอาหาร การแปรรูปแบบผสมผสาน การบรรจุ
ภัณฑ์ การฝึกปฏิบัติด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตร 
Essentials of agricultural produce processing, methods  of food 
processing; moisture control, heat treatment, low temperature control, 
fermentation; preservation by   chemicals, salt and sugar, application  
of  food  additives, hurdle technology, packaging; practices of 
agricultural produce processing 
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11-110-101 องค์การและหลักการจัดการ 
Organization and Principles of Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ แนวคิดและวิวัฒนาการของทฤษฎี
องค์การ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
อ านวยการ การควบคุม การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม การจัดการสมัยใหม่ วัฒนธรรมองค์การและสิ่งแวดล้อมองค์การ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ 
Basic principles of organization and management; concepts and 
evolution of theories in organizations; planning; organizing; human 
resource management; directing; controlling; strategic management; 
change management and innovation; modern management; 
organizational culture and organizational environment; social 
responsibilities and business ethics 

  
11-110-402 กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

Business Strategy 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การก าหนดแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ การน าแผน
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผล 
Introduction to business strategy; business environmental analysis; 
formulation of vision, mission, goal; formulation of business plans; 
strategy implementation; monitoring and evaluation 
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11-311-101 การบัญชีเบื้องต้น 
Introduction to Accounting 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ลักษณะและแนวคิดพ้ืนฐานของการบัญชี  แม่บทการบัญชี ขั้นตอนและกระบวนการ
ในการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การ
ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชีในวันสิ้นงวด  
การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ การจัดท างบการเงินของกิจการบริการ กิจการ
ซื้อขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะระบบเงินสดย่อย ส่วนของ
เจ้าของ ระบบใบส าคัญการบัญชี ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
The fundamental concept of accounting; accounting framework; 
accounting procedures and processes in recording double entry; 
recording in a general journal; posting through a general ledger; 
adjusting entries and closing entries at the end of each period; 
preparation of a trial balance and worksheet; making the financial 
statement of a service firm; merchandising firm; manufacturing firm; 
special journals; petty cash system; owner’s equity; voucher system; 
value added tax accounting 

  
11-414-101 การใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร 

Using Information System in Organization 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม
เอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเสนองาน โปรแกรมตารางการค านวณและ
การใช้งานเครือข่ายออนไลน์เพ่ือธุรกิจ 
Applications of information systems in business organizations; decision 
supporting systems; electronic commerce; moral and ethics in 
information technology; laws related of computer and information 
technology documentation programs; electronic documents; programs 
for presentation; spread sheet and social network for business 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน(ชม./ปีการศึกษา) 
2559 2560 2561 2562 

1 นายนิพนธ์  ใจปลื้ม 
  

M.Sc. 
 

วท.บ. 

Agricultural Extension 
 
ศึกษาศาสตร์-เกษตร 

University of Reading, United 
Kingdom 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2527 
 

2518 

รอง 
ศาสตราจารย ์

450 - - - 

2 นายสมคิด  อินทร์ช่วย 
  

วท.ม. 
ทษ.บ. 

พัฒนาการเกษตร 
พืชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2547 
2529 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

545 - - - 

3 
 

นางเยาวดี  ติณสิริสุข 
  

วท.ม. 
ทษ.บ. 

การจัดการทรัพยากร 
บริหารธุรกิจเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2537 
2527 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

495 500 485 480 

4 นายฤกษ์ชัย   ช่วยมั่ง 
  

วท.ม. 
ทษ.บ. 

พัฒนาการเกษตร 
สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2545 
2526 

อาจารย ์
 

425 425 425 425 

5 
 

นายสมยศ  ศรีเพิ่ม 
  

วท.ม. 
วท.บ. 

พัฒนาการเกษตร 
เกษตรศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

2550 
2530 

อาจารย ์ 315 320 310 315 
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        3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน(ชม./ปี
การศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 
1 นางสาวกัณห์  ไฝขาว 

  
ศษ.ม. 
ทษ.บ. 

บริหารการศึกษา 
สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2543 
2524 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

390 390 390 390 

2 นางสาวศรณัญภัส รักศลี 
  

วท.ม. 
วท.บ. 

ส่งเสริมการเกษตร 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

2550 
2548 

อาจารย ์ 360 360 360 360 

3 ว่าท่ี ร.ต.สมัพันธ์ หมวดเมือง 
  

วท.ม. 
ทษ.บ. 

พัฒนาการเกษตร 
พืชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2547 
2525 

อาจารย ์ 300 300 300 300 

4 นายธรรมนญู ง่านวิสุทธ์ิพันธ ์
  

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 
วาริชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2530 
2527 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

430 430 430 430 

5 นางสาวจรีวรรณ  จันทรค์ง 
  

วท.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2551 
2548 

อาจารย ์ - - 360 360 

6 นางจินตนา   เลิศสกลุ 
  

บธ.ม. 
ศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2543 
2523 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

270 240 225 210 

7 นางวไลพร  สุขสมภักดิ ์
  

พบ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาบริหารศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2529 
2525 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

250 240 230 220 

8 นางสาวโสพิศพิไล  ทองใส 
  

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

2552 
2545 

อาจารย ์ 225 220 210 195 

9 นางกัลยาณี ทองเลีย่มนาค 
  
 

ปร.ด. 
วท.ม. 

 
บธ.บ. 

สารสนเทศศึกษา 
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2556 
2548 
 
2538 

อาจารย ์ 180 195 210 195 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน(ชม./ปี
การศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 
10 นางละอองวรรณ  ศรีจันทร ์

  
วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2530 
2526 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

600 600 600 600 

11 นางเพ็ญศรี เพ็ญประไพ 
  

วท.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

เคมีเชิงฟิสิกส ์
เคมี-อุตสาหกรรม 
 
เคมี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2549 
2542 
 
2535 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

457 457 457 457 

12 นางอังคณา ใสเกื้อ 
  

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2552 
2545 
2541 

อาจารย ์ 510 510 510 510 

13 นายธนากรณ์ ด าสดุ 
  

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีวเคมี 
สาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2556 
2551 
2549 

อาจารย ์ 570 570 570 570 

 
         3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน/ต าแหนง่งาน ผลงานวิชาการ (ถ้ามี) 

1 
นายพรสรรค์ สันติวรคณุ 

  
ศศ.บ. การตลาด 

ประธานกรรมการบริษัท S.T.V. Trading 
Agency Co.,Ltd. 
ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค 9 

- 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
   เพ่ือให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
และการจัดการธุรกิจเกษตร มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนท างานจริง  จึงจัดให้มีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม โดยสามารถเลือกฝึกงานภายนอก หรือสหกิจศึกษา 
 4.1 ฝึกงานภายนอก 

เพ่ือให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ 
จึงก าหนดให้ รายวิชาฝึกงานพ้ืนฐานเกษตร และการฝึกปฏิบัติงานเกษตร เพ่ือเตรียมทักษะพ้ืนฐาน 
ในการออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในรายวิชาฝึกงานเฉพาะด้านพัฒนาการเกษตรหรือ
ธุรกิจเกษตร 

4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม  
        ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
        4.1.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติ สามารถใช้หลักการแนวคิด ทฤษฎีประยุกต์เพ่ือเพ่ิม

ความช านาญในวิชาชีพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
4.1.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างาน 

รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
4.1.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพ่ือน าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการ

ท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
4.1.14 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

และผู้ร่วมงานได้ 
4.1.1.5 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4.1.1.6 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้ง

สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้ 
4.1.2 ช่วงเวลา 
        ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3 

  4.1.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
          จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง  

4.2 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
     เพ่ือให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้รับประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานใน สถาน

ประกอบการก่อนเข้าสู่ระบบการท างาน จึงได้จัดให้มีการศึกษารายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษาด้านพัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร 

4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
        ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ มีดังนี้ 
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 4.2.1.1 มีประสบการณ์ท างานตรงเหมือนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
  4.2.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ และสามารถใช้หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีประยุกต์เพ่ือเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

4.2.1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างาน 
รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

4.2.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพ่ือน าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการ
ท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

4.2.1.5 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้นและผู้ร่วมงานได้ 

4.2.1.6 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4.2.1.7 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้ง

สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้ 
4.2.2 ช่วงเวลา 
        ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
4.2.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

        จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรืองานวิจัย 
    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเลือกฝึกงาน เรียนวิชาปัญหาพิเศษรายละเอียดตามค าอธิบาย
รายวิชาปัญหาพิเศษ ท าการวิจัยกลุ่มละ 2-3 คน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและวาจาและต้องผ่านการประเมิน  
     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.2.1 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหา 

 5.2.2 สามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานผ่านกระบวนการวิจัย 
 5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล 
 5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 
 5.2.5 สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 5.2.6 มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 

     5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 

     5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวน 3 หน่วยกิต 
 
\ 
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     5.5 การเตรียมการ 
 5.5.1 อาจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา

เป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจ 
 5.5.2 อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนักศึกษา 

     5.6 กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลรายวิชาปัญหาพิเศษ มีการแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ส่วน คือ  

 ส่วนที่ 1 คะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษโดยพิจารณาจากความตั้งใจในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่องานความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มความเข้าใจในงานที่ท าความ
เพียรพยายามในการหาความรู้และคุณภาพของงาน 
 ส่วนที่ 2 คะแนนจากการสอบ หรือการจัดแสดงป้ายนิทรรศการซึ่งคณะกรรมการสอบ
ปัญหาพิเศษเป็นผู้พิจารณาให้คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการเสนอผลงานมีความรู้ใน
งานที่ท าและมีความรอบรู้ในแขนงวิชาที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษา 
 ส่วนที่ 3 คะแนนจากอาจารย์ประจ าวิชา โดยพิจารณาจากการตรงต่อเวลารูปแบบของ
รายงานและคุณภาพของรายงาน 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ผลิตได้ ขายเป็น  1. จัดให้มีฟาร์มขนาดย่อมของสาขาพัฒนาการเกษตร
และธุรกิจเกษตรในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์การผลิตและมีตลาดนัดผลิตผลเกษตร 
2. จัดให้มีธุรกิจจ าลอง ซึ่งด าเนินการโดยนักศึกษาสาขา
พัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
3. ส่งเสริมให้มีการลงทุนการผลิตในฟาร์มขนาดย่อม และ
จัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรเป็นรายได้ของนักศึกษา 

2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีทักษะ
ในการสื่อสารที่ด ี

1. จัดให้มีการน าเสนอในชั้นเรียนมากขึ้น 
2. การฝึกการท าหน้าที่เป็นพิธีกร 
3. การฝึกเทคนิคการขาย 

3. มีจิตอาสา เสียสละ และช่วยเหลือ
สังคม 

1. มีโครงการอาสาช่วยเหลือชุมชน 
2. สนับสนุนให้นักศึกษาท ากิจกรรมเพ่ือสังคมกับชมรม
ต่างๆ และสโมสรนักศึกษา 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ
วัฒนธรรม 
      2. มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
      3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ 
      4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 
      5. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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  2.1.2  กลยุทธ์การสอน 
     1. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
     2. ก าหนดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องท าร่วมกัน เพ่ือฝึกความ
รับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร โดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
     3. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 
     4. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
  2.1.3  การประเมินผล 
     1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานที่ ได้รับ
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
      2. ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
     3. ประเมินจากบันทึกการสอนของรายวิชา 
     4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา 
     2. เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา 
     3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     4. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.2  กลยุทธ์การสอน 
     1. การบรรยายภายในชั้นเรียนการถาม-ตอบหรือท าแบบฝึกหัด 
     2. งานมอบหมายมีหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งในลักษณะรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม 
     3. อภิปรายกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     4. การศึกษานอกสถานที่และท ารายงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
     5. สอนโดยการสาธิตและการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
     6. ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
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  2.2.3 การประเมินผล 
      1. แบบฝึกหัดการสอบย่อยการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

 2. ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานที่ให้ค้นคว้า 
3. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
4. ประเมินจากรายงานการศึกษานอกสถานที่และบันทึกการสอนรายวิชา 
5. ประเมินจากบันทึกการสอนรายวิชา 
6. ประเมินจากรายวิชาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      1. มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เก่ียวข้องได้
ด้วยตนเอง 

2. สามารถศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  2.3.2 กลยุทธ์การสอน 
1. มอบหมายงานมีหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งในลักษณะรายบุคคลและ

เป็นกลุ่ม 
2. อภิปรายกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
4. ก าหนดรายวิชาปัญหาพิเศษ  เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและ

หลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล เพ่ือน ามาใช้
ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

  2.3.3 การประเมินผล 
1. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
2. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากรายวิชาการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
4. ประเมินจากรายวิชาปัญหาพิเศษ 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
3. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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  2.4.2 กลยุทธ์การสอน 
1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีหัวหน้ากลุ่มในการท า

รายงาน ตลอดจนน าเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิก
กลุ่มท่ีด ี

2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้น า 

3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้การสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่
ในสังคม 
  2.4.3 การประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษา 
2. ประเมินจากผลงานและการน าเสนอของนักศึกษาท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3. ประเมินจากรายงานการสืบค้นและการน าเสนอของนักศึกษา 
4. ประเมินความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สามารถแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับ
บุคคลและกลุ่มคนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

3. รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่ม
คนที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

4. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือการรวบรวมข้อมูลแปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทั้งการพูดการฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

3. ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
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  2.5.3 การประเมินผล 
1. การทดสอบ หรือการประเมินจากงานที่มอบหมาย 
2. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

คณิตศาสตร์และสถิติ 
3. ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันและสังเกต

พฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและการตัดสินใจ 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   คุณธรรม จริยธรรม 
     1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการด าเนินชีวิต 

 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ 
  3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม 
 5. มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สรรสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

 ความรู้ 
   1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ได้ 
 2. สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการ
อยู่ร่วมกันระหว่าง มนุษย์ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. เข้าใจความแตกต่างและสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

4. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล 
 ทักษะทางปัญญา 

  1. สามารถคิดค้น ริเริ่ม  สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ  
 2. สามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

 3. สามารถสืบค้น แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
 4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้วยเหตุผล และรู้วิธีการแก้ปัญหาใน

ทางเลือกท่ีเหมาะสม 
 5. สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและ

สากลภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 
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   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
  2. เป็นผู้น า ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักกาลเทศะ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ท้ังฐานะผู้น าและผู้ตาม 
 3. รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของ
ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 5. เข้าใจ เห็นคุณค่า และเคารพในความแตกต่างของธรรมชาติมนุษย์วิถีชีวิต เพื่อการ
ด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีดุลยภาพ 
  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. สามารถให้เหตุผลและวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ความรู้และเทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ และสถิติ  
 2. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้าน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ  
 4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อส าร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
คุณธรรม จริยธรรม 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ

วัฒนธรรม 
  2. มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

    3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ 
    4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ขององค์กรและสังคม 
     5. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน

รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ความรู้ 
 1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา 
 2. เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
 3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทักษะทางปัญญา 
 1. มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่
เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง 

 2. สามารถศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 3. สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 3. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 4. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง 

ต่อเนื่อง 
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. สามารถน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลสามารถแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 2. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับ

บุคคลและกลุ่มคนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 3. รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและ

กลุ่มคนที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
 4. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้

อย่างสม่ าเสมอเพ่ือการรวบรวมข้อมูลแปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1.กลุ่มวิชาภาษา  
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        
01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย                        
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย                        
01-011-004 ศิลปะการพูด                        
01-011-005 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ                        
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

            
 

         
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                        
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ            

 
 

 
         

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
              

 
       

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                        
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน            

 
 

 
         

01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1.กลุ่มวิชาภาษา (ต่อ) 
01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                         

01-314-010 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร                        

01-315-011 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                        

01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                        

01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                        

01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร                         

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม                        

01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ                        

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป                        

01-021-004 ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย ์                        

01-021-005 สารัตถะแห่งความงาม                        

01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ                        

01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต                        

01-021-008 ศิลปะการเล่นเงา                        

01-021-009 มนุษยสัมพันธ์เพือ่การด ารงชีวิต                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์(ต่อ) 
01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต                        

02-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม                        

01-022-002 สังคมกับการปกครอง                        

01-022-003 สังคม ประเพณ ีและอารยธรรม                        

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน ์                        

01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย ์                        

01-022-006 ไทยศึกษา                        

01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย                        

01-022-008 อาเซียนศึกษา                        

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง                        

01-022-010 ชุมชนศึกษา                        

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้                        

01-022-012 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                        

05-022-013 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร                        

05-022-014 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
02-031-001 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์                        

02-031-002 มนุษย์กับชวีมณฑล                        

02-031-003 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี                        

02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        

02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                        

02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาต ิ                        

02-031-007 ยาและสารเสพติด                        

02-031-008 ของเสียและมลภาวะ                        

02-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก                        

01-032-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา                        

02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์                        

 
 
 
 
 

106 
 

มคอ.2 
 



มคอ.2 

107 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                        

02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร์                        

02-040-003 คณิตศาสตร์ส าหรับศิลปศาสตร์                        

02-040-004 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                        

02-040-005 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์                        

02-040-006 สถิติในชีวิตประจ าวัน                        

5. กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 

01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ                        

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย                        

01-050-003 การรักษาสุขภาพ                        

01-050-004 ผู้น านันทนาการ                          

01-050-005 กีฬาลีลาศ                        

01-050-006 จักรยานเพือ่นันทนาการ                          

01-050-007 พลศึกษา                        

01-050-008 ฟุตบอล                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
5. กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ(ต่อ) 
01-050-009 บาสเกตบอล                        
01-050-010 ตะกร้อ                        
01-050-011 ฟุตซอล                        
01-050-012 แบดมินตัน                        
01-050-013 ว่ายน้ า                        
01-050-014 วอลเลย์บอล                        
01-050-015 เทนนิส                        
01-050-016 กอล์ฟ                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

02-221-001 เคมีพื้นฐาน O       O    O  O     O    
02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน O O    O    O O   O        O 
02-241-003 จุลชีววิทยาท่ัวไป     O O    O    O        O 
03-218-101 ทักษะพื้นฐานเกษตร O O  O O O  O O  O O O O  O O O O O O O 
03-511-101 พื้นฐานช่างเกษตร O O  O O O  O O O O  O O  O O O O  O O 
03-611-101 ทรัพยากรเกษตรและการจดัการ O        O  O O  O O O     O O 
03-612-202 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร     O  O  O  O O     O   O O  
03-612-303 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร O O       O   O O  O O     O O 
03-613-201 เศรษฐศาสตรเ์กษตร O        O   O    O      O 
11-110-101 องค์การและหลักการจัดการ    O        O  O     O    
11-414-101 การใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร    O     O   O  O         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาชีพบังคับ 

03-111-202 การผลิตพืช  O  O O  O O O  O O O O  O O O O O O  

03-211-101 การผลิตสัตว ์  O       O  O O  O     O    

03-311-316 เทคโนโลยีการผลติสตัว์น้ า O     O  O  O O    O O     O O  

03-611-304 นวัตกรรมทางการเกษตร    O       O   O O         O  

03-612-304 การวางแผนและการวิเคราะห์
โครงการพัฒนาการเกษตร    

O O      O    O O   O     O O 

03-612-305 ระเบียบวิธีวิจยัทางพัฒนาการเกษตร
และธุรกิจเกษตร           

O      O O   O O    O     O  

03-612-307 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์
ทางการเกษตร 

O      O   O      O O    O  

03-613-202 การตลาดเกษตร                                  O O      O   O O  O O     O   

03-613-303 การจัดการธุรกิจฟาร์ม        O     O O O  O  O O O  O     O 

03-613-408 ธุรกิจเกษตรและการค้าระหว่าง
ประเทศ  O  O   O  O    O   O   O O  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

03-615-101 การฝึกปฏิบัติงานเกษตร   O     O O O O O      O      
03-615-302 ฝึกงานเฉพาะดา้นพัฒนาการเกษตร

หรือธุรกิจเกษตร   
 O   O O O  O O   O O     

O O 
  

03-615-303 สัมมนา 1    O O  O  O  O   O O O       
03-615-304 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน

พัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร   O O O   O O  O O O O  O  O O  O  

03-615-405 สัมมนา 2                                                O O  O O  O  O   O  O O O   O O   
03-615-406 ปัญหาพิเศษ    O  O    O O   O    O    O O  
03-615-407 สหกิจศึกษาดา้นพัฒนาการเกษตรหรือ

ธุรกิจเกษตร 
       O    O  O  O  O O 

O   

07-114-305 การแปรรปูผลิตผลเกษตร   O O     O        O   O   
11-311-101 การบัญชีเบื้องต้น    O       O     O       

กลุ่มวชิาชีพเลือก 
วิชาชีพเลือก 1 ด้านการพัฒนาการเกษตร 
03-611-302 ระบบการเกษตร O O  O    O    O O   O   O  O O 
03-611-303 ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ    O  O O    O O  O O O  O        
03-611-405 มาตรฐานผลติผลเกษตร O O O  O  O  O  O O  O  O  O O O O O 
03-612-201 สังคมวิทยาการพัฒนาชนบท      O O O   O O O  O   O   O O O O O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คณุธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวชิา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

03-612-306 การพัฒนาการเกษตรแบบมีสว่นร่วม       O O O    O O O  O   O   O O O O  O 
03-612-408 เทคนิคฝึกอบรมทางการเกษตร O O  O O  O O O O     O   O   O O 
03-612-409 การจัดการความรู้เพือ่การพฒันา O O  O O  O  O O  O   O    O  O O 
03-612-410 หัวข้อคัดสรรทางพฒันาการเกษตร

หรือธุรกิจเกษตร 
O O  O   O  O  O O O  O  O   O   

03-614-201 การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม       O O O   O O O  O    O  O O    O 
03-614-302 การผลิตสือ่ดิจิตอลมัลติมีเดีย              O O   O O O       O  O  O  O O 
03-614-303 ระบบสารสนเทศเกษตร  O O  O  O    O    O  O O    O 

วิชาชีพเลือก 2 ดา้นธุรกิจเกษตร 
03-613-304 โลจิสติกสแ์ละการจัดการโซ่อุปทาน

ผลิตผลเกษตร  O O O   O O    O   O O     O  

03-613-305 การจัดการการขายทางธุรกิจเกษตร  O O O O  O       O  O   O O O O 
03-613-306 การจัดการธุรกิจเกษตร  O  O O  O  O O  O  O O  O  O O O O 
03-613-407 การตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร   O O O O  O       O  O   O O O O 
03-613-409 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์             O O O O  O O O O     O O   O O   
03-613-410 วิสาหกิจสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน  O O O   O O O O   O O  O  O O O O O 
03-613-411 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  O   O       O  O O O   O O O O 
11-110-402 กลยุทธท์างธุรกิจ       O  O     O      O    O O O  O   
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลาย
ครั้งในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละหนึ่งครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา 
  นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณี
พิเศษจากอาจารย์ผู้สอน 
  การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีล าดับขั้นดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+  อ่อน (Poor) 1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

  กรณีท่ีไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

W ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

  AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
     1. มีการประเมินการจัดการสอนในระดับรายวิชาโดยนักศึกษา 

         2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการคัดเลือกรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือประเมินการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ว่าสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือไม่ 
         3. การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ก่อนประกาศผลสอบ 
         4. พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาฝึกงานเฉพาะด้านพัฒนาการ
เกษตรหรือธุรกิจเกษตรและ/หรือรายวิชาสหกิจศึกษาด้านพัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร 
         5. ตรวจสอบจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
         6. การสัมภาษณ์นักศึกษา ด้านความรู้และทัศนคติในการเรียน เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา ท าได้โดยการ

ส ารวจ หรือการวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผล
ส ารวจหรือวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรโดยการส ารวจ
หรือการวิจัยด าเนินการดังนี้ 

1. ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาและได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระเงินเดือนที่ได้รับเริ่มต้น และการได้ท างานตรงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา โดย
ครั้งแรกด าเนินการในปีที่ 5 หลังเปิดสอน ครั้งต่อไปด าเนินการปีละ 1 ครั้ง   

2. ประเมินจากสถานประกอบการ โดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามความ
คิดเห็นของสถานประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานใน
หน่วยงาน หรือองค์การ นั้นๆโดยครั้งแรกด าเนินการในปีที่ 5 หลังเปิดสอนครั้งต่อไปด าเนินการปีละ 
1 ครั้ง   

3. การประเมินจากบัณฑิตประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยครั้งแรกด าเนินการในปีที่ 5 หลังเปิด
สอน ครั้งต่อไปด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 

4. การสัมภาษณ์บัณฑิตเกี่ยวกับการน าความรู้ในหลักสูตรไปใช้งานได้จริงมากน้อยเพียงใด
เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
   นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่าที่
หลักสูตรก าหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  เป็นผู้มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1. จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

รายละเอียดหลักสูตรและการจัดท าประมวลรายวิชา (course syllabus) รวมถึงเทคนิคการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการประเมินผล ซึ่งการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ดังกล่าวอาจจัดขึ้นใน
ระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ โดยอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปีที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง 

2. มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและปรึกษา เพ่ือให้อาจารย์ใหม่
เกิดการเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
    1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน  

2. อาจารย์ผู้สอนต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะ
การสอน กลยุทธ์ในการสอนและการวัดและการประเมินผลที่เน้นผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
1. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมในการ

ประชุมสัมมนาและการฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนได้ศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมวุฒิทางการศึกษา 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนท างานวิจัยเพ่ือค้นหาองค์ความรู้ หรือเพ่ือการถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชน 
4. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือให้สามารถน า

ประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 
5. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
6. ให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

 
 
 
 
 



มคอ.2 

116 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
 1. การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมี
คณะกรรมการประจ าคณะและคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลให้ค าแนะน า และก าหนดนโยบายปฏิบัติ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

3. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีการตรวจติดตามประเมินผลทุกปีการศึกษาและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  ใช้สถานที่ และ อุปกรณ์การเรียนการสอน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยอาคารเรียนพร้อมครุภัณฑ์
ดังนี้ 

2.2.1 ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการใช้อาคารเรียนสาขาประมง ดังนี้ 
1. ห้องบรรยาย ขนาด      30 ที่นั่ง  จ านวน 3 ห้อง 
2. ห้องปฏิบัติการ ขนาด    30  ที่นั่ง  จ านวน 1 ห้อง 

2.2.2 ห้องสมุด ใช้ห้องสมุดประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

1. หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   30,659 เล่ม 
2. หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ    4,345 เล่ม 
3. วารสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ         397 เล่ม 
4. รายงานการวิจัย                550 เล่ม 
5. ดรรชนีวารสาร      9,653 เล่ม 
6. สิ่งพิมพ์รัฐบาล      1,110 ฉบับ 

2.2.3 ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเทอร์เน็ต 
1. ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
2. ฐานข้อมูล H.W. Wilson 
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3. ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
4. ฐานข้อมูล LexisNexisR และ NexisR 
5. ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Thesis 
6. ฐานข้อมูล Web of Science 
7. ฐานข้อมูล Science Direct 

2.2.4 ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การสอน ใช้ครุภัณฑ์สาขาพัฒนาการเกษตรธุรกิจเกษตร
ดังนี้ 

       1. ห้องปฏิบัติการสื่อกราฟฟิก มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 
 ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 คอมพิวเตอร์ส าหรับตัดต่อภาพและเสียง (พร้อมโต๊ะวาง และเก้าอ้ี) 16 ชุด 
2 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ 1 ชุด 
3 กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ 1 ชุด 
4 กล้องถ่ายภาพวีดีโอ 1 ชุด 
5 เครื่องพิมพ์ภาพโฆษณา 1 ชุด 

 
 

          2. หอ้งปฏิบัติการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดีย มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 
ล าดับที่ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 โฮมเทียเตอร์ (ประกอบด้วยโทรทัศน์สี 60 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่น 
VCD/DVD) 

1 ชุด 

2 โฮมคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
3 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ 1 ชุด 
4 Opaque Projector  1 ชุด 
5 เก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับนักศึกษา 30 ชุด 
6 โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับอาจารย์ 1 ชุด 

 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 
ล าดับที่ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 คอมพิวเตอร์  30 ชุด 
2 โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับวางคอมพิวเตอร์ 30 ชุด 
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 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้จัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับแผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
บริหารวิชาการและวิจัย ในการจัดซื้อหนังสือ  และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการติดต่อประสาน การจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
คณะและวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีการจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  
อาทิ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น โดยการด าเนินการจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม มีการด าเนินการดังนี้ 

1. ส ารวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่ต้องการเพ่ิมเติม โดยจัดการทรัพยากรที่เน้นถึงการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันทั่วถึงและคุ้มค่า 

2. เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. เสนอของบประมาณสนับสนุน 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1. มีการประเมินความพึงพอใจจากทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่อทรัพยากรการเรียนการสอน 
2. จัดหา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพยากรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของอาจารย์ และนักศึกษา 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนหาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 3.3  การแต่งตั้งเป็นคณาจารย์พิเศษ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เฉพาะด้านหรือในกรณีขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน จึงมี
นโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ด าเนินการสอนในบางรายวิชาตามความเหมาะสม โดยคณะ
เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามคุณสมบัติที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนด และด าเนินการตาม
กระบวนการจัดจ้างของมหาวิทยาลัย  
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของสาขา/คณะ/
มหาวิทยาลัย และบุคลากรสายสนับสนุนควรมีความรู้/คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

 
 

 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากรเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร และสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอน

ได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการในวิชาที่มี
การฝึกปฏิบัติ 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
  คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาทางด้านวิชาการและอ่ืนๆ นอกจากนี้คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์กิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาใน
ด้านกิจกรรมแก่นักศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องต่อ
คณะ/วิทยาลัย เพ่ือขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 ทั้งนี้คณะฯร่วมมือกับมหาวิทยาลัย จัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร  รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอัน
เกี่ยวเนื่องกับการประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่1 ปีที2่ ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) x x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน  หลังสิ้นสุดปีการศกึษา x x x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีน  การสอน  กลยุทธ์การสอน  
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี 
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 x x x x 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน x x x x x 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง x x x x x 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0    x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0     x 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ (ข้อ 1- 5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่วางไว้ ประกอบด้วย 
 1. พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาต้องประเมิน
ผู้เรียนโดยเน้นผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านว่ามีผลสัมฤทธิ์มากน้อยระดับใด  ตามกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ 
 2. พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่จัดท าเม่ือสิ้นสุดการสอนในแต่ละปี 
 3. หัวหน้าสาขา ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จัดประชุมโดยใช้
ข้อมูลจากข้อ (1)-(2) มาประกอบเพื่อพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน            

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 ก าหนดให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะกล
ยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของรายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

 การประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่  4 เพ่ือ
ประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและทรัพยากรสนับสนุน
ในสาขาวิชานอกจากนี้ยังประเมินจากผลการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงานเฉพาะด้านพัฒนาการ
เกษตรหรือธุรกิจเกษตรหรือรายวิชาสหกิจศึกษาด้านพัฒนาการเกษตร/ธุรกิจเกษตรเพ่ือให้นักศึกษา
ได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ส่วนการประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษาด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามบัณฑิตที่จบ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี เพ่ือส ารวจความพร้อมในการประกอบอาชีพของบัณฑิต ในแง่ของ
ความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตร 

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน

หลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 

ด าเนินการโดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตตามความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษาและปรับปรุงและเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการการด าเนินการของรายวิชา             
(มคอ. 5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) เสนอหัวหน้าสาขา
ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7               
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) โดย
รวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอนรายงานผลการด าเนินการของรายวิชารายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและทรัพยากรการเรียน
การสอน รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตรตามการ
ประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร
ประจ าปีเสนอหัวหน้าสาขา/คณบดี 

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรจากร่าง
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าสาขา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ  
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